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Ansatte
Sokneprest

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

Kapellan

Ida Elisabeth Greve
Jobb: 55 30 81 73
ida.elisabeth.greve@bkf.no

Menighetsprest

Arve Hansen Haugland
Mobil: 995 86 948
arve.hansen.haugland@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

Menighetspedagog
Bjørnar Sangolt
Mobil: 902 00 012
bjornar.sangolt@bkf.no

Kirketjener

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

Styrer - åpen bhg.

Andakt:

“Hva vil du jeg skal gjøre for deg?”

Tekst: Gunnar Kolaas

Spørsmålet er kjent, respektfullt og
åpent. Jeg håper du har hørt det.
Kanskje har du selv henvendt deg til
en annen, akkurat med disse ordene
også?

Mange av oss roper høyt iblant, om
barmhjertighet, i vår nød og smerte.

Nina Angeltveit
Jobb: 934 84 391
nina@angeltveit.info

Jesus ser deg også og stanser når han
sier: ”Hva vil du at jeg skal gjøre for
deg?” Det er opp til deg å svare som
du vil. Jeg tror han venter på ditt svar.

Men. konsulent

Olsvik menighetskontor

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

Koordinator

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

Leder - men.råd

Lars Kristian Stendahl Gjervik
Mobil: 916 30 424
lars.gjervik@bergen.kommune.no
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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

Tekst og foto: Arne I. Tandberg

Nå har vi hatt besøk av vår nye
biskop Halvor Nordhaug. Mandag 27.
september var det han som hadde
bibeltime i kirkekjelleren.

En åpen setning og utstrakt hånd,
tilstede for den andre. Vi svarer for oss
selv, forskjellig, ut fra vår livssituasjon.
Akkurat i dag kan våre behov være
enkle og hverdagslige:
Jeg har behov for at du er god mot
meg. Gå på butikken og handle. Skifte
dekk på bilen. Bære inn ved. Følge til
legen…

Evangeliet etter Markus 10, 46 – 52:
46 De kom til Jeriko, og da Jesus dro
ut av byen sammen med disiplene
og en stor folkemengde, satt en blind
mann ved veien og tigget. Han het
Bartimeus, sønn av Timeus. 47 Da han
hørte at det var Jesus fra Nasaret som
kom, satte han i å rope: «Jesus, du
Davids sønn, forbarm deg over meg!»
48 Mange snakket strengt til ham og
ba ham tie, men han ropte bare enda
høyere: «Du Davids sønn, forbarm deg
over meg!» 49 Da stanset Jesus og sa:
«Be ham komme hit!» De ropte på den
blinde og sa til ham: «Vær ved godt
mot! Reis deg! Han kaller på deg.» 50
Mannen kastet kappen av seg, sprang
opp og kom til Jesus. 51 «Hva vil du
jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus.
Den blinde svarte: «Rabbuni, la meg få
synet igjen!» 52 Da sa Jesus til ham:
«Gå du! Din tro har frelst deg.» Straks
kunne han se, og han fulgte Jesus på
veien.

Biskopen på besøk

Det kan være at du også vil ta svaret
ditt med deg og gå opp til kirken en
dag.
Noen ganger blir det levert velsignelse
fra Herren der. Kanskje en av oss kan
dele din vanskelige dag med deg, et
nærvær i god respekt for deg? Eller
være Jesu utstrakte hånd og ta imot
deg i et åpent fellesskap. Jeg er ikke
Jesus. Men jeg, og flere jeg kjenner
her i Olsvik, er ofte i stand til å gjøre
noe godt for en annen.
Noen ganger er jeg den som gir. Andre
dager har jeg behov for å ta imot. Den
gode og utstrakte hånd er åpne og
går gjerne begge veier, i litt ulike tider
og perioder av livet. Den amerikanske
president i 1961, John F Kennedy, sa
en gang: ”Ikke spør hva landet ditt kan
gjøre for deg. Spør hva du kan gjør for
landet ditt”. Vi har alle et svar og vi har
alle noe å gi innimellom. Alt godt til deg
og dine.
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Det er et fint tiltak av
Undervisningsutvalget at de har
fått i stand bibeltimer i kirken. Det
er en avslappet stund, først med et
kveldsmåltid og en god prat før en
samles om et tema. Biskopen snakket
om «Dåpen i lære og praksis». Han
forklarte det teologiske grunnlaget for
såvel dåp som barnedåp før han viste
oss det som ser ut til å kunne bli den
nye dåpsliturgien i vår kirke. Noen
revolusjon blir det nok ikke, men at man
tar med et ledd om den store gleden
ved å få ta imot et nytt menneske både i
familien og kirken, tror jeg nok de fleste
vil finne positivt.
To samlinger i halvåret om viktige
punkter i vår tro er slett ikke mye. Kansje
kunne dette også være noe for deg?
Samlingene er lagt til mandagskvelder,
se annonse annen steds i bladet om
neste samling.

Min salme
For oss som forvalter samfunnets goder
er det særlig en salme som bør være i
tankene. Tankegangen ble aktuell i og
med at jeg i fjor tok jobb i NAV og måtte
avgjøre hvem som fikk og hvem som
ikke fikk – hvem som fylte vilkårene for
trygdeytelser og hvem som ikke gjorde
det.
For meg sier denne salmen noe
om hvem vi jobber for. Nidingene
symboliserer sykdom og elendighet, noe
vi som samfunn lovet å fri våre egne fra.
Og hvis man ikke undersøker godt nok,
ikke lar tvil komme den trengende til
gode – feller man ikke da en urett dom?
Kanskje en dom som er riktig i forhold
til det regelverk man forvalter, men det

er jo en forskjell på hva som er riktig og
hva som er rett.
I hverdagen er det lett å tenke at
ingen dømmer oss så lenge vi har
fulgt spillereglene. Men det finnes en
spilleregel som trumfer alle andre:
«Du skal elske Herren din Gud av hele
ditt hjerte og av hele din sjel og av all din
forstand.Dette er det største og første
bud. Men et annet er like stort: Du skal
elske din neste som deg selv. På disse
to bud hviler hele loven og profetene.»
(Matt. 22, 37-40.)
Til slutt står man til ansvar både for sine
handlinger, og for de spilleregler man
valgte å følge.

Tekst: Christer Alexander Jenson

Gud står frem i gudenes forsamling,
blant guder holder han dom.
”Hvor lenge vil dere felle urett dom
og holde med de ugudelige?
Hjelp de fattige og farløse til å få sin rett,
frikjenn de arme og trengende,
berg småkårsfolk og fattige,
og fri dem ut av nidingers hånd!”
Salme 82

Menigheten oppfordrer alle som kan til å stille opp for å gå med bøsser.
Du kan registrere deg på telefon 02025 eller på
http://www.blimed.no/nor/Skole.
Du kan også møte frem på Olsvik eller Kjøkkelvik skoler
og få utdelt bøsse der.
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Konsert i Olsvik kirke

Kulturuke:

Tekst og foto: Arne I. Tandberg

Farvel herr Muffin

Dukketeaterforestillingen
”Farvel herr Muffin” av Ulf Nilsson.
Fritt etter bildeboken med samme
navn ved Annicke Gill.
Inngangspenger: Familier kr 100.Forestillingen henvender seg til barn
mellom 5 og 10 år. Premiere våren
2006.

Søndag 26. september var det konsert i Olsvik kirke.
Det var vårt eget kirkekor som hadde slått seg i lag med
Øygardskoret, Askøy kirkekor og Sotra Reviderte. Positivt
av fire kor å arbeide i lag, så vi får oppleve kirkemusikken
med stort kor, som det meste er ment for.

disse fire korene slår seg i lag for å gi oss gode opplevelser.
Vår egen organist Rune Johnsen Klevberg og Gerd Inger
Eie Yddal fra Strusshavn bidro med prima orgelspill.Vi fikk
til og med høre et stykke av Lichtensteins komponist Josef
Rheinberger.

Fire sangsolister, 6 musikere og orgel må også til for at det
skal bli som Johan Sebastian Bach og Henry Purcell har ment
det skal låte. Og god låt ble det under ledelse av Anne Lise
Grøm, kantor fra Øygarden. Vi håper det ikke er siste gangen

Denne gangen var det ca. 40 som hadde møtt fram. Det er
klart fler enn det har vært de siste årene, men de opptredende
hadde fortjent et langt større oppmøte.

En gang var herr Muffin et ungt og
sterkt marsvin. Da kunne han bære
hele agurker på ryggen. Nå er han blitt
gammel og grå, og sitter for det meste
inne i huset sitt og gomler mandler mens
han tenker tilbake på stundene han har
hatt med dem han var mest glad i. Han
lager en liste over de gode tingene i
livet sitt: 1 svært snill og klok kone, 6
lodne små barn, 1 lite hus med skorstein
og postkasse, massevis av kjærlighet,
agurker, høy og løvetann. Men en dag
får herr Muffin så vondt i magen…

En filosofisk og varm forestilling om
livet, kjærligheten og det som betyr noe,
fortalt på en sorgmunter måte. Den
egner seg slikt sett for alle, men kanskje
best for små mennesker mellom 5-10 år.

Tekst: Berit Berge
Foto: www.refleksion.dk

Ettersom filosofi og etikk får en stadig
større plass i skole og barnehage, vil
Farvel, herr Muffin være et ypperlig
utgangspunkt for en samtale omkring
de viktigste spørsmålene i livene våre,
hvem er vi, hva er det gode liv, og hva
skjer når vi dør.
Farvel, herr Muffin er skrevet av Ulf
Nilsson og fikk prisen for årets barnebok
i Sverige i 2002. Boken er dramatisert
av Annicke Gill. Rettigheter etter
avtale med Colombine Teaterförlag,
Stockholm.
Medvirkende i produksjonen: Annicke
Gill/Teater UnO: Manus etter barneboka

Farvel, herr Muffin. Skuespiller og
dukkespiller. Berit Berge: Regi, Sissel
Hamre: Scenografi og dukker, Jack
Markussen: Konsulent, Amund Dahlen:
Komponist av Marsvinsalme nr.1,
Kristian Børve: Lydteknikk, Mia Gill: Foto
og layout.

En bussjåfør, det er en mann med godt humør!

Tekst og foto: Olsvik menighetsblad

Formiddagstreffene er i gang igjen og
igjen samles vi en gang i måneden for
hyggelig samvær. Det er musikk, mat,
utlodning og andakt. For å få alle som
ønsker det frem har de som ønsker
transport mulighet til å ta kontakt og bli
hentet. Den spreke sjåføren som kommer
med minibussen er Jan Lygre.

Grønt hjørne:

Skaperverk og bærekraft

Tekst: gronnkirke.no

Jan har vært yrkessjåfør hele sitt voksne
liv. Ute på Haakonsvern har han kjørt
vanlige menige soldater og offiserer med
gull oppover mot albuen. Det har vært et
variert liv og nå kan vi få glede oss over
at han vil bruke sine ferdigheter frivillig
for å glede andre. Det er plass til 15 i
minibussen som er leiet fra Taxi 1, sist
var det 8 som var med, så det er plass
til flere. Hvis du vil være med må du ta
kontakt med menighetskontoret.

Kulturuke:
Skaperverk og bærekraft: Et felles kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn er et
økumenisk samarbeidsprosjekt mellom Norges kristne råd, Kirkens Nødhjelp og Den
norske kirke.
I dette samarbeidet vil kirkene:
- være sentrale pådrivere for og bidragsytere til bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og
globalt
- bidra til å sikre en forpliktende, rettferdig og ambisiøs internasjonal klimaavtale, og en bred
kirkelig og folkelig oppslutning om dette
- demonstrere et bevisst forhold til miljø, forbruk og rettferd
- skape håp og fremtidstro med ord og handling
Målet er at prosjektet skal prege det kirkelige livet både i konkret arbeid og i plan- og
strategiarbeid.
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Læreren under kjedsomhetens tyrrani

Kulturkomiteen i Olsvik kirke har
igjen gleden av å invitere pedagoger
og andre interesserte til seminar i
forbindelse med Kulturuken 2010.
INVITASJON TIL SEMINAR
I OLSVIK KIRKE
Tirsdag 26. oktober,
kl. 13.30 – kl. 15.30
Elever som kjeder seg har ofte stor
makt, hvordan skal en som lærer
møte denne kjedsomhetens og
desinteressens motmakt? Finnes
det noen kur for kjedsomhet? Har
mennesker alltid kjedet seg? Er det sunt
å kjede seg, og i så fall, hvorfor er det?
Kan vi lære å kjede oss? Hva skal vi

Tekst: Kulturkomiteen i Olsvik kirke
Foto: www.pobrunstad.no

gjøre med vår egen frykt for å kjede
andre? Kan kjedsomhet være et
problem, ikke bare for skolen, men også
for samfunnet?

brunstad har
gitt ut flere
bøker. Se www.
pobrunstad.no

Paul Otto Brunstad holder foredrag over
temaet: Læreren under kjedsomhetens
tyrrani.

I programmet
vil det bli en
pause med
forfriskninger.

Paul Otto Brunstad arbeider som forsker
knyttet til Feltprestkorpset. Han har i
flere år jobbet med spørsmål knyttet til
kjedsomhet og holdt en rekke foredrag
over temaet for ansatte i skolen og
foreldre. De siste årene har han jobbet
spesielt med etikk og ledelse, både
på Sjøkrigsskolen i Bergen og ved
Luftkrigsskolen i Trondheim. Paul Otto

Deltakeravgiften
er kr. 100 pr. deltaker
Påmelding til Olsvik menighetskontor,
ktnr 9521 0554 964 innen 22. oktober
Olsvikutstillingen er åpen i pausen.
15 kunstnere og kunsthåndverkere
Velkommen!
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Kulturuke:
Konsert i Olsvik kirke, lørdag 23. oktober kl. 19.00, inngang: kr. 200,-/150,-

••• NYTT FRA

SONDRE BRATLAND & ANNBJØRG LIEN
Alle vegne

Kulturuke:

Program 2010

Lørdag 23. oktober
Kl 13.00 Åpning av Kulturdagene i
Fyllingsdalen og Laksevåg
Åpning av Kulturuken og Olsvikutstillingen ved byråd for kultur,
idrett og næring Harald Victor Hove.
Kunstneriske innslag.

Søndag 24. oktober
Kl 11.00 Ung messe ved kapellan Ida
Greve og Olsvik TenSing.

Kl 16.00 Dukketeaterforestillingen
”Farvel herr Muffin” for barn mellom 5 og
10 år i følge med voksne. Forestillingen
forteller om marsvinet herr Muffin som
tenker tilbake på alt han har opplevd
i livet sitt og på alle han har vært glad
i. Stykket er basert på en bok av Ulf
Nilsson som fikk pris for beste barnebok
i Sverige i 2002. Inngangspenger:
Familier kr 100.Tirsdag 26. oktober
Kl 13.30 – 15.30 Seminar ”Læreren
under kjedsomhetens tyranni” ved prest
og forsker Paul Otto Brunstad.
Elever som kjeder seg har ofte stor
makt. Hvordan skal en som lærer møte
denne kjedsomheten? Finnes det noen
kur for den? Kan det være sunt å kjede
seg, og i så fall, hvorfor? Hva skal vi
gjøre med vår egen frykt for å kjede
andre? Kan kjedsomheten være et
problem både for skolen og samfunnet?

Presserelease

17. mars

Moden frukt fra
Sondre Bratland og Annbjørg Lien
Gjennom en årrekke har Sondre Bratland og Annbjørg Lien vært en duo
som har gitt konserter i landets kirker. Nå foreligger deres fullmodne
versjoner av norske, religiøse folketoner på CD’en ”Alle vegne”.

Med kilder som sangeren og spellemannen Tallak Hoslemo og sangerne
Ingebjørg Liestøl og Ragnar Vigdal å øse av, ligger det til rette for at
lytterne får smake en hederlig vare.

En sanger og en musiker – to artister som hver for seg er kjære for svært
mange i vårt land, har slått seg sammen og søkt dype kilder i vår
folkemusikks mest funklende skattkammer.

Nyutgivelsen ”Alle vegne” byr for det meste på religiøse folketoner, selv
om en og annen feleslått kledelig har føyd seg inn i repertoaret.

Etter hundrevis av konserter med stoffet er det som å høste fullmoden frukt
fra duvende greiner når Sondre og Annbjørg innfinner seg foran mikrofonen.
De to utøverne har gått en lang vei med hver sine mange læremestre og
kilder og atskillig motstand fra kritikere gjennom mange år.
Den destillerte saften av den skvisen de har stått i smaker sterkt og godt.
Fylden og intensiteten er til å bli lykkelig av.

Kl 19.00 ”Alle vegne” Konsert ved
felespilleren Annbjørg Lien og sangeren
Sondre Bratland. Gjennom en årrekke
har Sondre Bratland og Annbjørg Lien
gitt konserter i landets kirker.
En sanger og en musiker har slått
seg sammen og søkt dype kilder i
folkemusikkens skattkammer. ”Alle
vegne” byr for det meste på religiøse
folketoner, men det er også glade
feleslåtter i repertoaret. Annbjørg Lien
bruker hele sitt instrumentarium med
flatfele, hardingfele og nøkkelharpe
og er også med som sanger.
Inngangspenger: Kr 200/150.-

Disse problemstillingene vil Brunstad
ta opp i sitt foredrag som er rettet mot
pedagoger og andre interesserte.
Pause med enkel servering.
Kunstutstillingen vil være åpen.
Inngangspenger Kr 100.- betales
til konto 9521 0554 964 eller ved
inngangen.
Kl 19.00 ”Tre nyskapende
kirkekunstnere” Professor Gunnar
Danbolt presenterer Haakon Bleken,
Håkon Gullvåg og Frans Widerberg og
viser kirkeutsmykninger disse har laget.
Inngangspenger: kr 100/75.-

Lørdag 30. oktober
Kl 15.00 Musikkhalvtime. En halvtime
med vakker musikk i kirkerommet.
Gratis

Blant sangene som har fått plass på ”Alle vegne” er So rodde dei fjordan,
Høyr kor kyrkjeklokka lokkar, Bjølleslåtten og Dagsens auga sloknar ut.
Utgiver er Kirkelig Kulturverksted

Søndag 1. oktober
Kl. 15.00 Musikkhalvtime. En halv
time med vakker musikk i kirkerommet.
Gratis

Mer informasjon om KKV’s utgivelser og artister finner du på vår hjemmeside www.kkv.no
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Fredag 29. oktober
Kl 20.00 Gospelnight. Den
profesjonelle amerikanske gitaristen
Mike Gallaher spiller sammen med
presten og musikeren Ragnar Tesdal.
Tesdal, som er leder på Kalfarhuset,
forteller og viser bilder fra Kalfarhusets
arbeid for innsatte og deres familier.
Kollekt.

SONDRE BRATLAND
ANNBJØRG LIEN

Innspillingen fant sted i Kongshavn Studios med tekniker Trond
Engebretsen ved spakene, produsert av Bjørn Ole Rasch. Annbjørg bruker
hele sitt instrumentarium med flatfele, hardingfele og nøkkelharpe og er
endog med som sanger noen steder.

Pressekontakt: Kristin Reitan, Kirkelig Kulturverksted • kristin.reitan@kkv.no • tlf: 22 99 34 46 • mobil: 942 07 806

Onsdag 27. oktober
Kl 19.00 ”En hyllest til livet”
Dramatisering av Gabriel Scotts bok
Kilden som er fortellingen om fiskeren
Markus, hans forhold til liv og død,
mennesker og dyr, havet og himmelen.
Gjennom den enkle sør¬landsfiskeren
formidler Gabriel Scott budskapet om
takknemlighet og nøysomhet. Kilden
han¬dler om å se det store i det små og
skjønnheten i det enkle.
Presten, forfatteren og inspiratoren Per
Arne Dahl målbærer Gabriel Scotts
stemme, mens sønnen, Andreas Dahl,
har hovedrollen. Stian Tveit har sammen
med Asbjørn Arntzen og Per Tveit laget
musikk til Gabriel Scotts tek¬ster.
Inngangspenger: Kr. 200/150.NB! Ved kjøp av billetter både til
forestillingen ”Alle vegne” og ”En hyllest
til livet”, blir prisen kr 150/100.- per
billett.

Kl 17.00 Olsvikutstillingen avsluttes.
booking@kkv.no

Foto: Nina Aldin Thune
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Formiddagstreff
Høst 2010

11. november
Olav Øgaard kommer sammen med Slettebakken
pensjonistkor
9. desember
besøk av barn fra Kjøkkelvik skole
28. desember
Julefest for voksne

Vår 2011

9. februar
Formiddagskoret i Fana kirke ved Elisabeth Andersen
10. mars
blir det treff, men programmet er ikke fastsatt
7. april
Karina Solvang forteller om bunadstrikk i og omkring
Hordaland.
9. mai
Vårmøte: sangtime - vårkonsert
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!

Erling med
gitaren

9. September hadde vi besøk
av Erling Johannessen. Han
er rett og slett trubadur og
har reist rundt med gitaren i
mange år. Tidligere skrev og
spilte han Bergenssanger.
Etter at han ble kristen
og ble med i menigheten
Klippen på Vestkanten har
han også skrevet masse
fine kristne viser og gode
melodier som sitter rett i øret.
Dette hadde han med seg
på formiddagstreffet vårt.
Han har også spilt inn flere
cd-er som han solgte til dem
som ønsket å ta musikken
med hjem. Vi takker for besøket og den fine stemningen han
skapte med sin sang og musikk.
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Jubileumskor
2010

I forbindelse med at Olsvik kirke i år fyller 20 år 11. november
ønsker vi å danne et prosjektkor som skal være med på
jubileumsgudstjenesten søndag 21. november.
Jubileumskoret kommer til å øve inn tre korsanger i tillegg til
å være forsangere denne søndagen. Vi ønsker oss mange
sangere for at det virkelig skal bli en festgudstjeneste denne
dagen. Dersom du kunne tenke deg å være med på dette,
kan du ta kontakt med kantor Rune.
Foreløpig har vi planer om å øve inn følgende korsanger:
Roberg DeWell: Jag ska gå hem (enkel sang med
gospelpreg)
Arr. H. Sommerro: Blant englers kor (norsk folketone)
H. Gullichsen: Herre, når din time kommer (Nattverdssang for
kor, orgel og menighet).

Gospelnight
Den profesjonelle amerikanske gitaristen Mike
Gallaher spiller sammen med presten og musikeren
Ragnar Tesdal.
Mike Gallaher har brukt størstedelen av sin karriere som
gitarist for noen av verdens beste artister og band. Han
har vært på turné med Joe Cocker, Leon Russel, BeBe
Winans, Delbert McClinton og Bo Diddley, for å nevne
noen. Etter mange år som gitarist for flere av verdens
mest kjente artister, har Mike Gallaher flyttet til fjellbygda
Voss. Når man først møter Mike blir man lettere sjokkert
over gitarspillingen hans og den brilliante teknikken.

Livets gang

Døpte

Døpte i andre kirker

Thomas Fotland
Simen Skorgen‑Lindquist
Aurora Regine Olsvik
William Alexander Haugs
Karoline Bredal Irgens
Noah Håland Molde
Hermine Walle Jarland
Vilde Cassandra Nistad‑Bakkane

Bjørn Jæger Skulstad
- Domkirken
Tian Inderøy Gulhaugen
- Førde kirke
Ada Stølen Mellingen
- Laksevåg kirke

Vigde

Døde

Georg Strand
Søren Gildernes
Tollak Landa
Oddvar Berven
Laila Marie Hjelm
Arild Hellesnes
Odd Arnfinn Lundgaard
Victor Johannessen

Anette Celine Clausen Andersen og Morten Ophuus - i Domkirken
Roza Davidsen og Trond Lygre - i Laksevåg kirke
Linn Davidsen og Roger Sergei Daelman Weber - i Olsvik kirke

Offer

Temakvelder

August

Søndag 22.
Menighetsarbeidet
Søndag 29.
Blå Kors Norge		

3 405,00
1 808,00

September

Søndag 5.
Flomkatastrofen i Pakistan
ved Kirkens Nødhjelp
5 128,50
Søndag 12.
Norsk Lærerakademi
2 925,00
Søndag 19.
Loddefjord 1. KFUK-speid. 2 977,50

høsten 2010
Mandag 8. november kl. 19.00
Tema:
1.Petersbrev -”Biskopens” spesialbrev:
-”Den kristne som en fremmed”
ved marineprest Paul Otto Brunstad

Ragnar Tesdal, har lang fartstid som musiker og prest.
Etter å ha vært kapellan på Voss kom han til stillingen
som leder på Kalfarhuset. Han skal fortelle og vise bilder
fra Kalfarhusets arbeid for innsatte og deres familier.

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

Det blir kollekt på Gospelnighten og pengene går til
Kalfarhuset.

Velkommen!

Velkommen til Julebasar
- med mye mer...

Fredag 29. oktober
kl. 20.00
Olsvik kirke
Kollekt til Kalfarhuset

20. november, menighetsavdelingen i Olsvik kirke
Julemesse - kafé - åresalg - hovedlotteri - Olsvik kirkes barnekor deltar
Kl. 11.30:
Dørene åpnes - anledning
til å se på fine gevinster og
flotte salgsting. Kafèen er
åpen med salg av grøt, deilig
nybakte skillingsboller, saft,
kaffe m.m.

Kl. 12.00:
Velkommen til åpningsord.
Kl. 12.30:
Første åresalg,
julemessesalg og salg fra
kafèen foregår parallellt

Kl. 13.30:
Andakt ved Ida Elisabeth
Greve
Kl. 14.00:
Andre åresalg. Fortsatt mulig
å kjøpe kaffe og saft.

Kl. 15.00:
Trekning av hovedlotteriet
Kl. 15.30:
Takk for i dag
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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:
www.vestkanten.no
Haakonsernveien 63, 5173 Loddefjord

Mand-fred: 10.00 - 21.00		(Mat 9-21)
Lørdag:
10.00 - 18.00		(Mat 9-19)

DØGNVAKT · 55 34 35 90
Vennligst ring for å avtale samtaletid

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

www.abbedissen.no

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.
Knut Helge
Polden

Espen
Polden

Elin Mikkelsen
Berntsen

Heine
Polden

Tom
Wilson

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
www.bergenogomegn.no

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

AVD. BERGEN VEST

• Gratis samtale i hjemmet
• Alle prisklasser - forhåndspris
Dreggsallm. 36
5003 Bergen

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no

2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume
Tlf: 55 21 44 50

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
Oktober

Søndag 17.
21. SØNDAG ETTER PINSE
Mark. 10,13-16
Olsvik kirke. kl. Il :00
Misjonsgudstjeneste
Dåp og nattverd
Ida Greve
Takkoffer til Okhaldunga hosp.
Nepal, Normisjon.
Misjonsgudstjeneste
Søndag 24.
22. SØNDAG ETTER PINSE
Matt. 11,25-30
Olsvik kirke. kl. Il :00
UNG MESSE
Nattverd
Ida Greve
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

Søndag 14.
25. SØNDAG ETTER PINSE
Joh. 6,37-40
Olsvik kirke. kl. Il :00
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
A. H. Haugland
Takkoffer til Norsk Misjon i øst.
Søndag 21.
SISTE SØNDAG I KIRKEÅRET
Hebr.3,12-14
Olsvik kirke. kl. Il :00
HØYMESSE
Nattverd
Ida Greve

ordan

Søndag 28.
l. SØNDAG I ADVENT
Malt. 21,1-9
Olsvik kirke. kl. Il :00
Lys våken
FAMILIEMESSE
Dåp og nattverd
Haugland/Sangolt
Takkoffer til Trosopplæring i
Olsvik.

Faste aktiviteter
i Olsvik menighet
Søndagsskole

Olsvik TenSing

Åpen Barnehage

Kirkekoret

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

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

har
Olsvik Barnekor

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

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

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

Formiddagstreff

du

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

EGENTL

Søndag 31.
BOTS- OG BEDEDAG
Luk. 13,23-30
Olsvik kirke. kl. 11:00
Bots- og bededag Nattverd
A. H. Haugland
Takkoffer til TV-aksjonen.

November

Søndag 7.
ALLE HELGENSDAG
Matt. 5,13-16
Olsvik kirke. kl. 19:00
Allehelgensdag
Nattverd
Prester+diakon
Ingen ofring.

Desember

Søndag 5.
2. SØNDAG I ADVENT
Luk. 21,25-33
Olsvik kirke. kl. Il :00
Lovsangsgudstjeneste
Dåp
GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Slumssøtrene
Frelsesarme.
Band, bhg + s.sk.

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: 456 16 589
www.bergensoulchildren.no

KFUK-speiderne

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

etelefon 815 33 300
Fellesskapsgruppe
t-tjeneste: www.kirk
har du det…
Bønnegruppe

GENTLIG?
EGENTLIG?
Hvordan har du det…

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

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

(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

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

Hvem: Kvinner
Kontakt: Eli Hansen
Tlf: 55 93 01 86

Kirkeringen

Hvem: Voksne
Kontakt: Kari Tandberg
Tlf: 55 26 97 36

ET MENNES
ViktigNÅR
informasjon
LIVE
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.

