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Likkledet i Torino
12 mai i år, var jeg så heldig å få reise
på studietur til Italia sammen med
elleve prester fra Laksevåg prosti.
Noe av formålet med reisen var å se
likkledet i Torino. Før reisen hadde vi
en interessant studiedag i Sælen
kirke, der Jarle Veland oppdaterte
oss på den nyeste forskningen rundt
kledet. Denne
bakgrunnsinformasjonen gav oss
nyttig innsikt i de ulike synspunktene
i forhold til likkledets ekthet.
I denne lille andakten vil jeg imidlertid
ikke gå nærmere inn på forskningen,
men fortelle om mitt møte med kledet, i
Johannes Døperens katedral.
Da vi ankom kirken fredag morgen, var
det lang kø for å komme inn. Beregnet
tid i den saktegående køen var en og en
halv time. I og med at jeg var nyoperert
virket dette nesten uoverkommelig, men
fortvilelsen varte ikke lenge.
En av de mange vaktene ble informert
om min situasjon, og en vennlig dame
med vaktskilt og et stort smil kom meg i
møte. Hun kunne ikke engelsk, jeg
kunne ikke italiensk, men med varme
øyner og milde hender ledet hun meg
gjennom den lange køen. ”Unnskyld” sa
hun til folkemengden som sto tett i tett
foran oss, og folkemengden åpnet seg
som et Rødehav. Slik gikk vi, arm i arm
helt frem til katedralens indre.
Inne i kirken stoppet vi først i et rom der
vi fikk se en film. Filmen viste kledet bit
for bit, og forklarte på ulike språk hva vi
så; naglemerkene, tornekronen, blod,
ansiktet, håret, piskemerkene på
ryggen, såret i siden. Rommet var fylt av
ukjente mennesker som hadde valfartet
fra hele verden, jeg hørte stille mumling
på kjente og ukjente språk. Tett i tett sto
vi der, de fleste tydelig berørt av
merkene etter tortur på dette
menneskets kropp. Og som et
pinseunder gjenkjente jeg ordene i
mumlingen: ”Hvordan kunne de gjøre
dette mot ham?” ”Hva hadde han gjort
dem?”.

Så var det tid for å gå inn til likkledet. I
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Johannes Døperens katedral har de
erstattet alteret med kledet i disse
intense månedene det vises frem. En
kvinne fra kirken leste en bønn på
italiensk; Jesus Kristus var det eneste
jeg forstod, det var nok. Her inne var det
den oppstandne Kristus som lyste mot
meg. Selv om omrisset av kroppen er
en fotografisk negativ, så jeg en tydelig
kropp og et tydelig ansikt. Det var
befriende å vite at uansett hva
karbondateringen forteller, kan ikke
forskerne forklare den fotografiske
negativen. Det forblir et mysterium
hvilken kraft som har vært sterk nok til å
lage et slikt avtrykk. Det var godt å stå
der å erkjenne vår menneskelige
begrensethet, at det finnes noe
vitenskapen ikke kan forklare. Sammen
med ukjente valfarere fra hele verden lot
jeg meg bevege av mysteriet. Min
vennlige følgesvenn tok et fastere grep
om armen min og nikket forståelsesfullt.
Om kledet er ekte kan jeg ikke med
sikkerhet vite, men jeg tror faktisk det er
ekte. Likevel var det møtet med den
vennlige damen og trosfellesskapet med
kristne fra hele verden som berørte meg
mest der i katedralen. Veien inn var som
en Emmaus vandring, der en ukjent
viste meg kristen nestekjærlighet. Inne i
katedralen var mennesker fra hele
verden samlet, som en stor familie, tett i
tett, forenet i troen på den treenige Gud,
en tro som har levd og preget
mennesker i 2000 år, og ytterligere
bevis på Kristus liv, død og
oppstandelse trengtes faktisk ikke.
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av Ingunn Dahlin og Bas Vlam
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Nytt fra menighetsrådet
vedlederLarsKristianStendahlGjervik
Kjære medlemmer i Olsvik menighet
Festspill og NattJazz, 7-fjellstur og
friluftsgudstjeneste i Alvøen, våren er
strålende i Bergen! Jeg har nylig hatt
besøk av mine foreldre fra
Trondheim, en lang formiddag nøt vi
(gratis) Arboretet og Botanisk hage
på Milde. Det er en gave i livet å ha de
mulighetene vi har her i fredelige
Bergen. Bruk mulighetene, mye er
gratis!
Menighetsrådet er nå nesten i mål med
å vedta mandater til våre utvalg. Dette
er rådets måte å legge føringer samt
legge tilrette for gode rammer slik at
utvalgene kan ha tydelige
arbeidsoppgaver som er
gjennomførbare. Hensikten med

mandatene er også å inspirere og
motivere til frivillig innsats på de ulike
felt. Mandatene kan i sin helhet leses på
kirkens nettside. De som er vedtatt er;
mandat for trosopplæringsutvalget 0 18 år, diakoniutvalget, gudstjenesteutvalget, hus og eiendomsutvalget og
kirkemusikkutvalget.
Menighetsrådet gjennomfører nå en
profiljustering av menighetsbladet og
dens annonsører. Målet er å få et noe
større blad trykket i farger. For å
finansiere dette trenger vi å øke
annonseinntektene. Dette søkes gjort
gjennom å øke antallet annonsører og å
øke annonseprisen noe, da vi over tid
har blitt nokså billige. Alle som er
annonsører i dag vil selvfølgelig få
muligheten til å bli med videre. Det å

være annonsør hos oss gir både en
mulighet til å nå ut til potensielle
kundegrupper samt en mulighet til å
støtte kirkens arbeid. Vi er svært
takknemlige for alle annonsører. Les de
gjerne to ganger i dag.
Til sist vil jeg informere om formiddagstreffene.
Menighetsrådet har vedtatt å opprette
en program- og arrangementskomité for
formiddagstreffene. Komiteen skal i
hovedsak bestå av folk som deltar på
treffene. Vi håper at dette kan bidra til at
treffene blir et godt sted å være med
mange morsomme, interessante og
meningsfulle opplevelser.
Riktig god sommer!

Min salme

Tekst:EirikThorsen

Jeg har valgt å skrive om salmen ”Det
er makt i de foldede hender”. Dette er
fordi denne salmen for meg bringer
fram mange gode minner fra min egen
opplevelsesrike konfirmanttid.
Jeg har alltid gått i kirken ved jevne
mellomrom, men det var først under
konfirmanttiden at jeg lærte meg
salmer utenat.
På TenSings øvelser pleier vi som regel å
avslutte med en rolig stund i kirkens
”teppehjørne”; Der synger vi slike salmer.
Jeg kunne ramset opp en hel del salmer
som jeg har lært meg gjennom min tid i
Olsvik menighet, men jeg liker denne
best.
En god grunn til det er at denne salmen
virkelig sier deg at du blir hørt, og at det
gjør en forskjell å be. Det er kanskje en
av de tingene jeg føler at folk jeg kjenner
har vanskeligst for å gjøre i forhold til
troen sin. Og hver gang jeg hører, og da
også synger denne salmen, gir det meg
større tro på mine egne foldede hender.
Alt i alt vil jeg si at denne salmen var den
jeg først tenkte på i henhold til å skrive
denne artikkelen. Den har en utrolig fin
tekst.
På slutten vil jeg gjerne slenge inn en
hilsen til menigheten og TenSing-gruppen
min og si: Dere vet at det er makt i deres
foldede hender!

Det er makt i de foldede hender
Tekst: Trygve Bjerkreim. Melodi: Øivind Tønnesen
Determaktidefoldedehender.
Isegselverdesvakeogsmå.
MenmotallmaktensGuddudemvender,
Hanharlovetatsvarskaldufå.
Detersvarunderveis,
englerkommermedbud.
Omdetdrøyer,
dogframdetskalnå.
FordetlovetjoløftenestrofasteGud:
Kallpåmeg,ogduhjelpenskalfå!
Dusomberfordittbarn,dinekjære,
Eriforbønnfraårogtilår,
Omdutålmodetsleksemålære,
Himlensbønnesvarengangdufår.

Detersvarunderveis,
englerkommermedbud.
Omdetdrøyer,
dogframdetskalnå.
FordetlovetjoløftenestrofasteGud:
Kallpåmeg,ogduhjelpenskalfå!
Determaktidefoldedehender
Nårifrelserensnavndufårbe,
Ogengangnårdulivsløpetender,
Hvertetbønnesvarklartskalduse.
Detersvarunderveis,
englerkommermedbud.
Omdetdrøyer,
dogframdetskalnå.
FordetlovetjoløftenestrofasteGud:
Kallpåmeg,ogduhjelpenskalfå!
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Hilsen fra den nye kapellanen

Tekst:IdaElisabethGreve
Foto:Privat

Kjære Olsvik menighet.
Jeg er glad for å kunne gå inn i
tjenesten i menigheten fra 1. august
og veldig takknemlig for at jeg og
ungene fikk fullføre de oppgavene vi
skulle avslutte. Nå er jeg i havn med
det pastoralkliniske kurset jeg
begynte på og det er godt. Ungene
avslutter 5. og 10. klasse på Sokna
skole og 1. år på studiespesialisering på Ringerike
videregående i Hønefoss.
Fra jeg var ferdig på Misjonshøgskolen
i 2000 bodde jeg i Bergen. Jeg var vikar
i forskjellige menigheter og perioder av
2003 og 2004 var jeg vikar i
menigheten i Olsvik. Det er spesielt å få
komme tilbake. Det er jo ikke så veldig
mange år siden, men vi mennesker
lærer mye og erfarer mye. Jeg er
kanskje den samme personen som før,
men med nye erfaringer og ny lærdom
med meg, hvorav en stor del rett og
slett bare kan kalles livsvisdom.
Sommeren 2004 flyttet jeg til en, for
meg, helt ukjent plass på Østlandet.
Sokna og Veme er to små bygdesamfunn i Ringerike kommune. I det
ytre er det tilsynelatende ikke så mange
ting som skjer. Totalt finnes det en
skole, to kirker og et kapell, et
samvirkelag, to bensinstasjoner, to
sagbruk, et trailerverksted og et
presenningsverksted. Og ikke minst,
Rustad kafé med veldig god caffè latte!

Men det som man ikke ser
når man kommer til et lite
sted er alle de fine
mennesker, som tenker på
hverandre og på presten
sin. Arbeid jeg kommer fra
preges av at jeg har jobbet i
en liten menighet. Presten
er både kateket og diakon,
julegateåpner og den som
må huse hovedflaggstangen når speideren
ender skrangletoget kl. 8
om morgenen 17. mai. Der
skal de først heise flagget
og så skal de hente
ispinnene som presten hadde ryddet
plass til i fryseboksen sin.
Å være prest i Den norske kirke er å
møte mennesker i sorg og glede, jeg
har blitt stoppet på butikken og spurt ut
om dåpsdatoer og konfirmantene har
meg på vennelisten på Facebook.
Når jeg nå kommer til Olsvik får jeg
arbeide i et flott team med mange
ansatte. Mye er nok forandret siden jeg
var her tidligere, men oversikten
kommer nok etter hvert. Nå skal jeg
være her lenge og det gleder jeg meg
til. Vi ser frem til å flytte inn i det gule
huset i Kjøkkelvik, der det ikke er
flaggstang. Jeg har vokst opp i Eidsvåg
og vi ser derfor frem til at familie og
venner bor nærmere enn de siste
årene.

Olsvik menighet
trenger deg
Hva har du lyst å gjøre?
Vi trenger mange frivillige for å
opprettholde og utvide det brede
tilbudet til innbyggerne i Olsvik
menighet (Olsvik, Skålevik,
Kjøkkelvik, Godvik og Drotningsvik).
Hvis du har en interesse du brenner
for, noe du er god på, noe du har
lyst å bruke mer tid på, her i Olsvik
menighet, så er det flott om du sier
ifra til oss. Menigheten trenger deg
og dine evner!

4

Ta kontakt
Ønsker du mer info kan du ta
kontakt med oss på
menighetskontoret.
Direktenummerne står på side 2 og
nummeret til sentralen er: 55 30 81
70. Du kan også sende e-post til:
olsvik.menighet@bkf.no. Se også
nettsiden: www.olsvik-kirke.no.

Jeg gleder meg til å komme med i alle
de forskjellige handlingene som skjer i
en aktiv menighet og jeg ser frem til å
lære Olsvik menighet med sine
aktiviteter og sine mange medlemmer
skikkelig å kjenne. Jeg vil bidra med de
evnene og den kunnskapen jeg har, så
legger jeg resten i Herrens hånd.
Den som vandrer med Jesus verken
går eller kommer alene.

Somnåretbarnkommerhjemomkvelden
ogmøterenvennligfavn,
slikvardetformegåkommetilGud,
jegkjenteatderhørtejeghjemme.
DetvarenplassiGudsstorerom,
enplasssomlengeventetmeg.
Ogjegkjente:Hererjeghjemme,
jegvilværeetbarniGudshjem.

Møt menighetspedagogen
Tekstogfoto: BjarneB.L.Andersen
Det er kommet et nytt bilde på side to
i menighetsbladet, et nytt ansikt i
staben. Navnet er Bjørnar Sangolt og
selv presenterer han seg som en
landsens gutt fra Norheimsund.
Det første man legger merke til ved
Bjørnar er nok musikkinteressen. Spør
du ham så vil han beskjedent innrømme
at han bruker mye tid på musikk. Det er
ikke bare musikk til husbruk. Han har 25
% stilling som gitarlærer ved kulturskolen i Kvam. Ikke nok med det.
Bjørnar er også med i gruppen St.
Morritz som nylig har fått platekontrakt.
Ivrige lyttere på radio har ganske sikkert
hørt dem allerede. I tillegg til alt dette
arbeider Bjørnar freelance som
studiotekniker i Tinnitus Recording, et
lydstudio i Bergen.
Nevnes må også at Bjørnar er gift og at
for ca. fire måneder siden ble han den
stolte far til en gutt.
Den nye menighetspedagogen arbeider
halv stilling i Olsvik menighet. Av
utdannelse har han en bachelorgrad
som menighetspedagog fra Norsk
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Lærerakademi. Han har også ett års
studium bak seg i lyd- og musikkproduksjon.
På spørsmål om hva en
menighetspedagog gjør ramser Bjørnar
opp konfirmantarbeid med hovedvekt på
multimedia, oppfølging av TenSing og
ikke minst trosopplæringsarbeid der
målet er å få i gang nye prioriterte
aktiviteter ut fra planen som
menighetsrådet har vedtatt.
Hvilke visjoner og tanker for stillingen
har så menighetspedagogen? Selv
formulerer han det slik: ”Det første jeg
tenkte på da jeg fikk jobben var
misjonsbefalingen: Megergittallmakti
Himmelogpåjord.Gåderforutoggjør
allefolkeslagtilminedisipler.Idetdere
døperdemtilFaderensogSønnenesog
DenhelligeÅndsnavn,oglærerdemå
holdealtdetjegharbefaltdere.Ogse,
jegermedderealledagerinntilverden
ende. Døpe dem og lære dem er viktig
og ikke minst det siste, at vi ikke er
alene om oppgaven. Jesus har lovet å
være med oss hele veien.”

Bjørnar har fått et godt førsteinntrykk av
stab, menighetsråd og menighet. Han
har funnet en levende og aktiv menighet
der det er mye å ta tak i. Vi ønsker ham
velkommen i blant oss i tjenesten!
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Miljøbevisst grilling i sommer!
Tekst:IdaDoksæter
Det nærmer seg sommer og det betyr
at grillsesongen står for døren.
Grilling gir en helt annen
matopplevelse enn å bruke komfyr,
og er ofte eneste mulighet til å
tilberede mat i naturen. Men det er
ikke alltid uten bismak: Uvettig
grilling kan skade naturen, samtidig
som det skaper mye søppel. Vi vil
derfor komme med noen gode tips til
å lage en mer miljøvennlig
sommersteming.

Hva kan du gjøre?
• Hold deg, så godt du kan, unna
engangsgrillen. Det finnes flere bærbare
flergangsgriller å få kjøpt. Dessuten fins
det annen god turmat enn grillmat;
forskjellige salater eller paier, og
nystekte boller. Pølser kan du ta med i
en termos med varmt vann.
• Hvis du likevel skal bruke engangsgrill,
bør du unngå å lage sviskader på
vegetasjon, treverk og svaberg. Slukk
grillen og rydd opp etter deg. Helst bør
du ta den med deg hjem igjen og levere
metallboksen til gjenvinning.
• Det kommer stadig flere bærbare
flergangsgriller på markedet.
• Bål kan også være et godt alternativ.
Ta for eksempel med en rist, og bygg
opp en egen grill med steiner. Overhold
bålforbud og ta hensyn til brannfare.
Bruk bålplasser eller strandsonen, og
lag ikke bål på svaberg.
• Skal man grille hjemme, finnes det
gode elektriske griller, samt gassgriller.

• Viktigere enn hvordan du griller er hva
du griller.
Hva bør du spise?
• Spis sunt! Sunn mat og klimavennlig
mat er omtrent det samme: Mer frukt,
grønt og fisk (med noen forbehold), og
mindre kjøtt - særlig rødt kjøtt.
• Spis økologisk mat.
• Sats mer på friske råvarer, mindre på
ferdigmat.
• Spis rettferdig. Velg varer med
Fairtrade-merket.
• Velg mat fra lokale produsenter hvis du
kan.
Hva er problemet?
• Hvert år brukes det omtrent 1,2
millioner engangsgriller i Norge. Dette
blir mer enn 200 000 kg. restavfall og
tilsvarer 6-7 fullastede vogntog à 30
tonn med avfall. Mange av

engangsgrillene etterlates i parker og i
naturen og er et stort forsøplingsproblem i tillegg til å være brannfarlige.
• Hvis engangsgrillen ligger i tørt gress,
kan det lett ta fyr.
• Hvis det gjøres opp bål på berget, kan
det oppstå sprekker i det. Selv en
engangsgrill på stativ kan lage merker i
treverk.
• I økologisk dyrking produseres maten
uten bruk av forurensende kunstgjødsel
og sprøytemidler. Økologiske gårder
tilstreber å være selvforsynte med fôr og
gjødsel, og bruker mindre energi på å
produsere mat enn konvensjonelt
landbruk.
• Det blir stadig flere mennesker på
jorda, og alle trenger mat. For at det
skal bli nok til alle, gjelder det å finne
fram til den maten som er minst
ressurskrevende å lage.

Handlingsark for grønne menigheter
Verden står overfor store miljø- og klimautfordringer. Det er
lett å bli handlingslammet eller å skyve ansvaret over på
andre. Som kirke er vi kalt til å være gode forvaltere av Guds
skaperverk og etterfølgere av Jesus Kristus. Derfor må vi
hele tiden forbedre vår egen praksis i bærekraftig retning.
Bli med på å tenke globalt - og handle lokalt! Denne plakaten
er et verktøy for lokalmenigheter som vil være en synlig del
av arbeidet for en rettferdig og bærekraftig verden.

Menighetene blir med ved å:
- gjøre et vedtak om at man vil være en grønn menighet
- velge 25 tiltak fra handlingslisten som man forplikter seg på
- registrere menigheten på www.grønnkirke.no og bli med i
det store nettverket av grønne menigheter over hele landet
Som takk og anerkjennelse av menighetens arbeid og
engasjement vil menigheten får tilsendt en flott plakat med
hustavlen “Ropet fra en såret jord”.

Blimedikampenforklodenvårogallesomborpåden!
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Årets konfirmanter
Søndag 2. mai kl. 11.00

Søndag 2. mai kl. 13.00
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Årets konfirm
Lørdag 8. mai kl. 11.00

Lørdag 8. mai kl. 13.00
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manter forts...
Søndag 9. mai kl. 11.00

Søndag 9. mai kl. 13.00
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Studietu
Hvert tredje år reiser prestene i
Laksevåg prosti på studietur. I år
gikk turen til Torino, Pisa og Roma.
Det var til sammen elleve prester
som reiste, blant dem var også de
tre undertegnede fra Olsvik.
Hovedfokuset for studieturen var våre
kristne røtter, og det som forener oss
som kristne. Det var derfor naturlig å
starte turen med å oppleve likkledet i
Torino. Uavhengig om kledet er ekte
eller ikke, er fokuset i Torino det helt
sentrale i vår tro; Kristus lidelse for oss
menneskers skyld, hans død og
oppstandelse.
I Pisa er det som alle vet, et skjevt tårn,
men for vår gruppe var det gamle
baptisteriet mye mer spennende.
Baptisteriet ble bygget i 1152 som et
selvstendig kapell ved siden av
domkirken. Den ruvende, sirkelformede
bygningen viste dåpens sentrale plass i
vår tro. Midt i kapellet, under en stor
kuppel, tronet det store dåpsbassenget
(baptisterion er gresk og betyr faktisk
svømmebasseng).
KatakombeneiSanSebastiano.

PetersplasseniRoma.
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I Roma var vi så heldig å få være med
å feire messe i Peterskirken sammen
med troende fra hele verden. Messen
var høytidelig og verdig. Det var flott å
delta i en liturgi som stort sett har holdt
seg uforandret fra det tredje århundre,
og som også var liturgien i norske
kirker frem til midten av 1500-tallet.
Spesielt kjekt var det at så mye av den
latinske liturgien var kjent stoff.

r til Italia
Tekst:GunnarKolaas,ArveHansenHauglandogHildegunnIsaksen
Foto:GunnarKolaas/Div.
For mange av oss var møtet med de
dansende fransiskanermunkene på
Petersplassen en vel så stor opplevelse
som å se paven vinke fra vinduet sitt,
(til ca 60.000 mennesker). Syngende
og spillende danset de for Herren og
inkluderte alle som ville i sin sirkel.
Et av de mange høydepunktene på
turen var besøket i katakombene som
ligger ca 5 mil utenfor Roma.
Katakombene ble anlagt av de aller
første kristne. I følge romersk skikk
skulle de døde kremeres, noe som for
de kristne var uforenelig med troen på
legemets oppstandelse. Katakombene
var både gravplass, skjulested for
kristne under forfølgelsene og et sted
for feiring av gudstjeneste. De mange
veggmaleriene viste blant annet deres
bønnestilling, stående med blikket og
håndflatene vendt oppover, overga de
seg til den levende Gud.
Hver kveld samlet vi oss til felles måltid
på koselige italienske restauranter,
under måltidene fikk vi anledning til å
bli nærmere kjent med de ulike
menighetene og det gode arbeidet som
gjøres i prostiet. Ellers var det artig å se
hvor utfordrende det kan være for
hyrder å selv gå i flokk, en utfordring
prosten for øvrig taklet med verdighet
og stil.

PeterskirkeniRoma.

Vi vil med dette også få takke for
støtten fra Olsvik menighetsråd, takk
for rausheten og oppmuntringen som
ga oss prester en berikende tur både
faglig og sosialt.

Guttapåtur...HermedutsiktoverPisa.

Pisa.

11

Kjærligheten...
Tekstogfoto:BjarneB.L.Andersen
”Kjærligheten” er tittelen på det nye
kunstverket vi kan stoppe opp foran i
Olsvik kirke. Det er en hyllest til
kjærligheten sier Ingunn Dahlin, den
ene av de to kunstnerne som har
skapt verket. Kjærligheten er kirkens
budskap, og det største vi har å hylle,
sier Dahlin.
Det starter øverst med «i begynnelsen
var ordet». Deretter bygger skriften inn
tematikk både fra Moses sine steintavler
og loven før og etter Kristus. Det er
meningen at ordene skal danne en
stråle som treffer figuren, der barnet er
det aller viktigste. Det handler om
skapelse og gjenskapelse. Det at Gud
skapte og gjenskaper i en uendelig
sirkel, er i seg selv en gigantisk
kjærlighetserklæring, sier Dahlin.
Det er meningen at ordene skal danne
en stråle som treffer figuren, der barnet
er det aller viktigste. Det handler om
skapelse og gjenskapelse. Det at Gud
skapte og gjenskaper i en uendelig
sirkel, er i seg selv en gigantisk
kjærlighetserklæring, sier Dahlin.
Budene er gitt oss i kjærlighet, at Jesus
ble født viser hans kjærlighet til oss
mennesker, kjærligheten som tror alt,
håper alt og utholder alt.
Men Ingunn har på ingen måte skapt
”Kjærligheten” alene. Kunstverket er blitt
til i tett samarbeid med kalligrafen Bas
Vlam, opprinnelig nederlender men nå
bosatt på Askøy.
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Til Askøyværingen
forteller Bas: ”For
meg var det helt
nytt å skrive i leire,
som jeg måtte
gjøre i og med at
Ingun jobber med
keramikk. Jeg
laget egne
bambuspenner til
oppgaven.” Bas
Vlam er vant til å
jobbe med religiøs
symbolikk og
tekstlig tematikk. I
«Kjærligheten» har
han fylt
keramikktavlene
med lag på lag av
skrift.
Ingunn Dahlin og
Bas Vlam møtte
hverandre første
gang under en
utstilling i Olsvik
kirke, der de
begge bidro med
arbeider. Da de i
fellesskap presenterte en skisse til
arbeidet «Kjærligheten» for menighetsrådet, ble den umiddelbart ønsket
velkommen.
Mye mer kunne kanskje vært sagt om
symboler og hva ”Kjærligheten” kan
forkynne for oss, men noe skal overlates
til oss som opplever dette kunstverket i

Olsvik kirke. Det er lov å stanse opp og
la tanker og inntrykk få rom. Bas Vlam
sier det slik: ”Jeg vil at arbeidet mitt skal
gi folk noe ved første øyekast – noe er
tydelig. Samtidig skal man kunne
studere over tid og oppdage stadig nye
ting i de dypere lagene.”

IngunnDahlinogBasVlammontererkunstverketiOlsvikkirke.

LIVeTS GANG...
DøPTe

DøPTe i andre kirker
Janne Soldal Magnussen
-Loddefjordkirke

Milla Andrea Blanco‑Landeråen
Marcus Borge Hammer
Adrian Langedal Mandelid
Anne Sundal
Elias Romarheim Nilsen
William Kvamme Hilland
Benjamin Roni Elnes Amsalem
Henriette Smines Knapskaug
Iselin Marie Anonsen Nes
Alexander Kjerstad Ellefseth
Patrick Kvamme Kleppestø
Adrian Korneliussen
Leah Karine Børslid
Lars Haakon Fossen
Jacob Dedekam Stølen
Henrik Austevoll Lund

Simon Leander Strøm‑Morland
-Nygårdkirke
Madelen Tronstad Hesjedal
-Fanakirke
Madeleine Berglund‑Tonning
-Ranheimkirke
Nathalie Gundersen Strømdal
-Røsvikkirke

VIGDe
i Olsvik kirke
Marianne Olsen
og Paal Christian Blomvågnes Hansen

i andre kirker
Mari Pedersen og Arne Gloppen
Lise Quivey og Rolf Vegard Flatebø
June Larsen og Frank Leknes

OFFeR
April
Søndag 11.
Acta
Søndag 18.
Menighetsarbeidet
Søndag 25.
Sjømannskirken

3 718,00
2 159,00
2 114,00

Mai
Søndag 2.
Menighetsarbeidet
Søndag 2.
Menighetsarbeidet
Lørdag 8.
Menighetsarbeidet
Lørdag 8.
Menighetsarbeidet
Søndag 9.
Menighetsarbeidet
Søndag 9.
Olsvik TenSing
Søndag 23.
Det norske Misjonsselskap

5 155,00
6 125,00
4 612,00
6 271,50
3 589,00
5 466,00
3 765,50

Julemesse 10
Noter deg allerede
nå at menighetens
utlodning/
julemesse blir 20.
november
Har du lyst og anledning – å
bidra med små eller store
gevinster? – ta kontakt med
menighetskontoret.

Konsert
Olsvik kirke
26. september
kl. 18.00
Olsvik kirkekor, Strusshamn
kirkekor, Sotra reviderte og
Øygardskoret.
Musikere og sangsolister.
Musikk av blant andre J. S. bach og
H. Purcell.

Bakgrunnlagetav:KirstenSørensen,
www.male-riget.dk

DøDe
Olivia Gjertsen
Anne Margrethe Nicolaisen
Olivia Konstanse Rasmussen
Inge Andre Sandvik
Arne Egil Iversen
Arnhild Sætre Microvic
Inger Elise Ramsdal
Jan Skjelfjord
Berit Svaar
Gunnar Sigurd Hernes

Bibeltimer/
temasamlinger
høsten 2010
Vi satser på 2 bibeltimer/
temasamlinger denne høsten.

27. september kommer
biskopen vår, Halvor
Nordhaug, for å snakke
om dåpen i Den norske
kirke.
Tema: "Dåpen i lære
og praksis"
Neste bibeltime/temasamling blir
enten 8. eller 15. november.
Her er ikke tema fastsatt enda,ei
heller hvem som skal undervise, men
hold av disse datoene.
Nermere informasjon i neste
menighetsblad, oppslag i våpenhuset
og under kunngjøringer i
gudstjenesten.

Samlingene starter
kl. 19.00.
Sted: Menighetssalen i
Olsvik kirke
Vi starter med god
kveldsmat og tid til prat.
Velkommen!

Inngang kr. 100,13

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
Juni
Søndag 20. kl. 11.00
4. SøNDAG eTTeR PINSe
Luk. 15,11-32
G. Kolaas
Avskjed H.Isaksen
Søndag 27. kl. 11.00
5. SøNDAG eTTeR PINSe
Joh. 8,2-11
Felles i Loddefjord
Søndag 4. kl. 11.00
6. SøNDAG eTTeR PINSe
Matt. 16,13-20
G. Kolaas

Juli

Søndag 15. kl. 11.00
12. SøNDAG eTTeR PINSe
Sal. 32,1-5
A. H. Haugland
Søndag 22. kl. 11.00
13. SøNDAG eTTeR PINSe
Matt. 12,33-37
G. Kolaas
Innsettelse Ida E. Greve
Søndag 29. kl. 11.00
14. SøNDAG eTTeR PINSe
Matt. 5,38-42
A. H. Haugland

September

Søndag 11. kl. 11.00
7. SøNDAG eTTeR PINSe
Matt. 16,24-27
Felles i Loddefjord

Søndag 5. kl. 11.00
15. SøNDAG eTTeR PINSe
Joh. 5,1-15
Ida Greve
Konfirmantpresentasjon

Søndag 18. kl. 11.00
8. SøNDAG eTTeR PINSe
Jes. 49,13-16
G. Kolaas

Søndag 12. kl. 11.00
16. SøNDAG eTTeR PINSe
Luk. 10,38-42
A. H. Haugland

Søndag 25. kl. 11.00
9. SøNDAG eTTeR PINSe
Matt. 7,21-29
Felles i Loddefjord

Søndag 19. kl. 11.00
17. SøNDAG eTTeR PINSe
Luk. 7,11-17
Ida Greve
Høsttakkefest. KFUK speid.

August
Søndag 1. kl. 11.00
10. SøNDAG eTTeR PINSe
Luk. 12,42-48
A. H. Haugland

Søndag 26. kl. 11.00
18. SøNDAG eTTeR PINSe
Joh. 8,31-36
G. Kolaas
Diakoni. K.k. Hot Shot

Søndag 8. kl. 11.00
11. SøNDAG eTTeR PINSe
Joh. 6,66-69

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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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:Laksevåg kirke
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.

