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Redaktørens hjørne i adventstiden
I disse adventstider er mange som
stresser rundt etter de rette gavene,
de fineste klærene og den beste
julematen. Butikkene besøkes som
aldri før. Utrolige summer kommer
til å ligge igjen i kassen og være
registrert i kortleseren før julen
ringes inn og de ekte juledagene
kommer.
Igjen er det kanskje på sin plass for
kirken å minne om at den feiringen
som nå mer og mer ligner på det
førkristne midtvintersblotet, i kristen tid
skulle være en fest for Jesus.
Han som kommer.
Himmelbarnet som Gud sendte til jord.
Han som er forsoneren og frelseren
.
Juleforberedelser kan gi mange tanker
å forsone seg med. I det året som har
gått har mye skjedd hos mennesker
som bor nær oss og mennesker langt
borte. En ung familie har fått et nytt
lite medlem som er blitt stort nok til å
fryde seg over julepapiret, en voksen
kvinne må minne seg på at hun i år
ikke skal dekke på til et eldre medlem
av familien, som døde dette året. En
ungdom blir dratt mellom å feire julen i
mor eller fars nye hjem. Noen skal feire
julen helt alene. Noen feirer ikke noe
særlig fordi de skal arbeide hele julen
slik at syke og eldre skal få en god jul.
Det skal ikke alltid så mye til for å
gjøre julen litt bedre for andre eller oss
selv. Finnes det plass til et menneske
til rundt ditt middagsbord? Har du
mulighet til å lage en ekstra julegave
og stikke den til noen som trenger det,
eller legge den ved Frelsesarmees
julegryte eller hos Bymisjonen. Hvis du
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Tekst: Ida Greve

skal være alene,
har du tenkt på en
måte å planlegge
slik at du kan
glede deg over
stillheten, roen og
maten og kanskje
en god film? For mange er det også
nødvendig å forberede seg i møte med
mange mennesker som man ellers ikke
ser, enten fordi man er for travel eller
bor for langt fra hverandre. Det er ikke
nødvendig å legge listen for en perfekt
jul for høyt slik at forberedelsene tar all
kreftene fra kosen og fridager. Det er
viktigere å være sammen og være til
stede, enn å nå alle mål for mat, gaver
og perfekt familie.
Sett ord på det fine med julen og del
det du frykter i adventstiden. Gode ord
gjør gleden større og delt sorg gjør
sorgen mindre.
Vi i Olsvik kirke og alle landets
menigheter vil sette ord og toner
på Guds store glede. Jesusbarnet.
Han som ble født hos en fattig mor
og far. Svøpt og lagt i krybben. Han
som hvilte hos mor da gjeterne kom
og så etter underet i stjerneglansen.
Barnehagene skal komme og vandre
inn i julefortellingens magi.
Gjeterne vandret en gang til stallen og
fant Herren. Kanskje julestjernen lyser
sterkt nok over stallen i år også, så
nye mennesker finner frem til Herren
Jesus. Du som leser dette og alle
andre er alltid hjertelig velkommen til
Ham.
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Nytt fra menighetsrådet

Ved leder Lars Kristan Stendahl Gjervik

Kjære medlemmer i Olsvik menighet.
Tusen hjertelig takk til alle involverte i
forbindelse med kunst- og kulturuken.
Det var helt fantastisk å være i
kirken på ulike arrangement og
oppleve utstillingen. En spesiell takk
til kunst og kulturkomiteen, tusen
takk. Det var mange høydepunkt og
vanskelig å velge, men jeg vil nevne
ett arrangement som ble en stor
opplevelse for meg og min datter nemlig
barneteaterforestillingen ”Sov søtt herr
Spiss”. Selv om vi hadde lest boken og
var forberedt på ”Farvell, herr Muffin”,
som var det opprinnelige programmet,
koste vi oss veldig, stor suksess.
Jeg vil også rette en stor takk til alle
som var involvert på kirkens basar
lørdag 20. november, riktig så trivelig og
svært viktig for driften av menigheten,
pengene blir blant annet bruk på
nyansettelse av diakon.

Det siste arrangementet som jeg vil
takke og skryte av var Olsvik kirkes
20 års markering 21. november. En
flott gudstjeneste og hyggelig utvidet
kirkekaffe etterpå. Spennende for meg
som er ny i menigheten å høre kirkens
historie.
Når det gjelder annet nytt har Bjarnhild
Angelskår blitt ansatt i 80 % stilling i
ett skoleår. Hun har startet arbeidet
som menighetspedagog og har blant
annet ansvar for vårt nye breddetiltak
satsning for alle 8-åringer. Arbeidet
heter Tårnagentene (følg med på NRK
i advent og romjul). Hans-Petter og
Bjørnar er i full sving med vårt andre nye
breddetiltak, som er for alle 11-åringene.
Det heter LysVåken og er med
overnatting i kirken natt til første søndag
i advent.
Når det gjelder diakonisamarbeidet
med Loddefjord menighet er Ingrid

Min salme
Då eg gjekk på skule i 1960-åra, måtte
vi pugge salmevers. Vi fekk dermed
kjennskap til ei gullgruve av gode
tekster som ein skjønar meir og meir
av etter som åra går.
Ein av dei julesalmane vi måtte lære var
No koma Guds englar. Den er skriven
av den nord-norske salmediktaren
Elias Blix i 1970, men han reviderte
teksten 5 år seinare til den forma som
vi kjenner i dag. Salmen har 8 lange
og innhaldsrike vers og er ikkje så lett
å lære, og den var heller ikkje så ofte
brukt i gudstenestene i mi heimbygd.
Salmediktaren plasserer juleevangeliet
inn i eit norsk landskap. Salmen opnar
med englande som kjem med den store
bodskapen på markane ved Betlehem.
Det radikale i julebodskapen skildrar
han ved å setja sumar og sol opp mot
den mørke og kalde norske vinteren:
(”Guds fred og god jol med sumar og
sol”). I nest siste verset byd han oss om
å spreia evangeliet ut, og i siste verset
seier han at freden frå Gud fylgjer han
heile livet og gjer at han ein gong trygt
kan døy bort frå denne verda. Siste lina
i kvart vers er ”Vår fredsfyrste høgt vere
lova”. Dette kan stå som eit motto for
heile salmen.
Elias Blix skriv salmen til ein folketone
som er knytta til Petter Dass si bibelvise
om Jefta. I 1870-åra var dette veldig

radikalt. Fyrst i 1920-åra vert religiøse
folketonar godkjende til bruk i kyrkja
i Norge. Det finst registrert om lag 85
folkemelodiar i Norge, Danmark og på
Færøyane til Jefta.visa, så her manglar
ikkje på moglege melodiar. I salmeboka
finn vi den mest kjende melodien frå
Vest-Agder.
På NoS 63 finn vi alle 8 versa av
salmen, medan Landstads reviderte
Salmebok hadde berre 6 vers.

No koma Guds englar
No koma Guds englar med helsing i sky.
Guds fred og velsigning dei bjoda.
No stig ifrå jordi ein helgasong ny,
som skal gjennom himmelen ljoda:
Guds fred og vel møtt,
du barn som er født!
Vår fredsfyrste høgt vere lova.
Til frelsa den fyrste er kåra og krynd
og komen til løysing og lukka
for menneskeborn som er fødde i synd
og alt uti vogga må sukka.
Guds fred med dei små
som honom fekk sjå!
Vår fredsfyrste høgt vere lova!
I djupaste mørker vart himmelen klår,
då stjerna av Jakob seg viste.
I hardaste vetter det grønkar av vår,
og fagraste knupp spring av kviste.
Guds fred og god jol med sumar og sol!

Vik ansatt som prosjektleder og
arbeidet er godt i gang. De holder til på
ungdomshuset Elvetun bak Vestkanten.
Nå jobbes det med etablering av
styringsgruppe, mandater, instrukser og
strategidokument. Spennende arbeid.
Til sist vil jeg nevne vår siste satsning
på ansatte. I skrivende stund
gjennomfører vi intervju av søkere til
soknediakonstillingen på 75 % hos oss.
Menighetsrådet jobber mot en 100 %
stilling og nå øker vi stillingen med fra
50 % til 75 %. Fremover vil det bli rikelig
anledning til å bidra økonomisk. Målet
er at vi selv kan finansiere en full stilling,
da behovet for en diakon er stort.
Sittende menighetsråd har nå fungert
i ett år. Det er givende, meningsfullt
og preges av godt samarbeid mellom
frivillige og stab. Tusen takk til alle
sammen.

Tekst: Rune Johnsen Klevberg
Vår fredsfyrste høgt vere lova!
Der ute er jordi så isande kald
og trei stend svarte i skogen.
Men Isai stuv, som til frelsa er vald,
skyt livskvisten fager og mogen.
Guds fred med den tein
av grønkande grein!
Vår fredsfyrste høgt vere lova!
No stjerna frå Betlehem lyser om land
frå høgsal til armaste hytta.
Det ljosnar så vent over dalar og strand
der inn hennar strålar få glytta.
Guds fred over mold!
Vår sol og vårt skjold,
Vår fredsfyrste høgt vere lova!
No ljodar ein lovsong frå alle Guds born,
på alle folks tunger dei kveda.
Så vide som klokkone tima frå tårn,
stig tonar av hugnad og gleda.
Alt kling som i kor: Guds fred over jord!
Vår fredsfyrste høgt vere lova!
Lat gjetordet ganga frå grend og til grend,
så vida som tunga kan mæla,
om Sonen som er oss frå himmelen send
all verdi til siger og sæla!
Syng ut i kvar bygd: Guds fred ifrå høgd!
Vår fredsfyrste høgt vere lova!
Den freden meg fylgje frå vogga til grav,
meg hugge i såraste suter!
Så seier eg når eg frå verdi fer av
og døyande hovudet luter:
Guds fred og farvel! No sovnar eg sæl.
Vår fredsfyrste høgt vere lova!
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Bjarnhild - ny i staben

Tekst og foto: Olsvik menighetsblad

I Olsvik kirkes gode og voksende
barne- og ungdomsarbeid har
vi nå fått en ny medarbeider.
Bjarnhild Angelskår er utdannet
sykepleier og videreutdannet
innen kreftsykepleie. Hun har
arbeidet i kreftomsorg, blant
annet på Sunniva klinikk i mange
år. Ved siden av har hun erfaring

med kristent barnearbeid og
har tre egne barn. Hun går inn
i teamet sammen med HansPetter Dahl og Bjørnar Sangolt
og vi ser med glede frem til det
som dette trekløveret har lagt opp
til. Vi gleder oss over å ha fått et
nytt medlem i staben og ser frem
til godt samarbeid med Bjarnhild.

Første store utfordring for
Bjarnhild blir å delta på ”Lys
våken”. Dette arrangementer
håper vi er blitt gjennomført til
stor glede for våre 11 åringer når
dette bladet blir utgitt.

- vinterens store begivenhet
Over 500 menigheter har meldt seg
på. Det vil bli sendt invitasjoner til 31
000 barn fra Lindesnes til Nordkapp.
De aller fleste får mulighet til å sove
i kirke-hus, men i Indre-Finnmark
er det også en gruppe som skal
benytte anledningen til å sove i
den store katedralen, under Guds
stjernehimmel.
Ideen bak prosjektet LysVåken
er at alle norske menigheter skal
arrangere kirkeovernatting den første
adventshelgen.
- Dette er inspirerende. Med alle de
ideene som popper opp fra folk som
har erfart hvor gøy det er med slike
arrangement, kan det ikke annet enn bli

For 8-åringer:

bra, sier prosjektleder Kristin Fjellseth.
Programpakker tilpasset den
mangfoldige norske kirkegeografien
er sendt ut. Flere av de store kirkelige
barne- og ungdomsorganisasjonene er
med på prosjektet og har bidratt med
programforslag og ressursmateriell.
- Dette arrangementet vil være
med på å markere avslutningen av
trosopplæringsreformens innledende
fase og markere forventningene til at
reformen skal innføres i alle menigheter.
Reformen vil ha en gradvis opptrapping
og i år utfordres alle menigheter
mulighet til å gjøre noe spesielt for
11-åringene, sier Paul Erik Wirgenes.

- Før jeg begynte i Kirkerådet arbeidet
jeg som prest i Skøyen menighet i Oslo.
Da hadde vi en egen ”påskelinje” for
konfirmantene. Vi bodde i kirken fra
skjærtorsdag til 1. påskedag og ofte
treffer jeg tidligere konfirmanter som
forteller at dette var med på å gi dem et
helt spesielt forhold til kirka, sier Paul
Erik Wirgenes. Før han legger til med et
glis: - Nå gleder jeg meg til å finne ut i
hvilken kirke jeg skal være LysVåken.

Tårnagenthelg

Lørdag og søndag 29. og 30. januar
2011 inviteres alle landets 8-åringer
til å være agenter for å løse oppdrag
og mysterier.

denne helgen. Mange vil også utforske
om det finnes andre hemmelige steder I
kirken, som en kjeller eller et annet skjult
rom.

Olvik menighet inviterer denne helgen
alle 8-åringer til å være Tårnagenter
i kirken. I løpet av helgen skal vi løse
oppdrag og mysterier og utforske
kirken, tårnet og klokkene. Barna bor
hjemme, men vil være sammen lørdag
og søndag. Tårnagenthelgen arrangeres
i mange kirker i hele landet samtidig,
og det kan bli så mange som 10 000
Tårnagenter til sammen.

Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes bok, finner
agentene både agenttips og fortellinger
som hjelper dem å løse oppdragene.
Kanskje får fortellingene ringvirkninger
for både agentene og for andre...

Kirketårn og andre hemmelige steder…
Kirketårnet er en skjult skatt for mange
barn. Det har vi lyst å gjøre noe med.
Der hvor det er mulig, vil barn over hele
landet klatre opp i landets kirketårn
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Han har ledet trosopplæringsreformen
siden oppstarten i 2003 og ser fram
til at dette nå skal bli en reform for
hele Den norske kirke. Nettopp en
slik kirkeovernatting vil være en flott
markering av denne overgangen:

Englevakter
Vil du være Englevakt? En Englevakt
er en som er med og passer på barna
noen timer i løpet av helgen, en som
kan være sammen med gruppene på
oppdrag eller stå på post, hjelpe til med
maten, m.m.
Nytt nettsted for barn

Til jul lanserer Søndagsskolen også
nettsstedet www.tarnagentene.no. Her
kan barna bli Tårnagenter, de kan få
et eget agentbevis og løse enda flere
oppdrag. De som ønsker det, kan også
danne en egen Tårnagentklubb som er
helt, helt hemmelig….
Tårnagenthelgen er utarbeidet
av Kirkerådet i samarbeid med
Søndagskolen.
Les mer på (menighetens hjemmeside)
og på www.sondagskole.no
Påmelding
Påmelding for barn og Englevakter skjer
til kirkekontoret.
Hilsen,- i all hemmelighet fra oss i Olsvik
menighet

Nattcup:

Olsvik-konfirmantene dominerte!

Bjørgvin KFUK/M har nylig arrangert
nattcup i fotball for konfirmanter for
10. gang. De fleste av disse årene har
det vært deltakere fra Olsvik menighet.
Jubileumsarrangementet var intet unntak –
Olsvik stilte med et jentelag og to guttelag.

Tekst og foto: Hans-Petter Dahl

Før selve cupen startet, var det samling
i Årstad kirke. Kirken var smekkfull av ca
700 spillesugne ungdommer. Det var likevel
imponerende stille da den lokale presten
hadde ordet. Som oppvarming gikk vi i samlet
tropp til Haukelandshallen. I tillegg til fotball,
var det lagt opp til andre aktiviteter mellom
slagene. Det var bl.a. nattcup-talenter,
disco og nattkino. Dette fikk imidlertid ikke
våre konfirmanter mye tid til å delta på. Alle
tre lagene gjorde det nemlig svært bra, og
spilte kamper gjennom hele natten. Begge
guttelagene ble slått ut i hver sin semifinale,
mens jentene gikk ubeseiret, og uten å slippe
inn et eneste mål, gjennom turneringen. For
fem år siden vant Olsvik gutteklassen, så dette
er andre gang vi vinner denne prestisjefylte
turneringen. Gratulerer med seieren jenter!

Barnekoret:

Konsert i Grieghallen

Kari Fjeldstad er leder for ”Vern om
min jord”
”Vern om min jord” er et prosjekt
rundt sangen med samme navn.
Sangen er laget av Tore Thorsen,
som også har laget Gulars i sin tid.
De har sammen med Olsvik
Barnehage spilt inn to sanger på en
cd som de har solgt til inntekt til SOS
- Barnebyer.
Alt de har samlet inn av penger går
uavkortet til dem.
14.november skulle det være konsert i
Grieghallen , og
1. November ringte hun til meg og

spurte om Olsvik Barnekor ville være
med på denne konserten.
Vi sa ja, og da hadde vi to onsdager vi
kunne øve inn sangene på!
Med barn fra 2,1/2 og oppover kunne
jo det by på en stor utfordring. Men den
utfordringen tok jammen hele gjengen
av barn og foreldre!
De stilte opp, og hjalp til med smøring
av mat på første øvingen, og på andre
øvingen sponset vår egen ”SafariRune”
(Rune Steffensen) boller til hele
gjengen! Tusen takk!
Denne gangen øvde vi sammen med
Olsvik Bhg. så det var over 50 tilstede
av smått og stort.

Tekst: Bjørg Karin Husa

Da kom Vestlandsrevyen og sendte på
direkten.
Søndag 14. nov. var den store dagen.
Og det var stort! Ungene sang så det
ljomet, og det var en flott konsert i Peer
Gynt salen.
Tor Brekkeflat ledet, Bergen
Filharmoniske Orkester spilte, Helge
Jordal Sang m.f. + da ”våre” barn som
var med å synge!
Dette er en opplevelse som vi vil huske!
Det var så kjekt å få være med, og når
formålet er så bra…Ja da er det bare å
stille opp ☺
Vi kan ikke annet enn å ønske lykke til
videre med prosjektet!
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Jubileum:

Olsvik kirke 20 år

11. november var Olsvik kirke 20 år. Det var formiddagstreff denne dagen og
der ble jubileet behørlig markert. Olsvik barnehage kom opp og underholdt på
kort varsel etter at koret som opprinnelig skulle synge hadde meldt forfall. Det
var god mat og hyggelig samvær som vanlig.
Søndag 21. november var det jubileumsgudstjeneste. Tidligere prest her i
Olsvik Einar Skudal holdt prekenen og store deler av staben deltok. Brith
Barsnes Bjordal sang sammen med kirkekoret. Etterpå var det kirkekaffe med
marsipankake, film og hyggelig prat rundt bordene.
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Studietur:

Tyrkia

- det glemte bibelske landet

Tekst og foto: Hans-Petter Dahl

Når man snakker om ”bibelens land”,
vil jeg tro at de aller fleste tenker på
Israel eller Palestina. Men faktum
er at veldig mange av skriftene
i Det nye testamentet, enten er
skrevet i det som er dagens Tyrkia,
omtaler hendelser fra regionen
eller henvender seg til menigheter
og enkeltpersoner som bodde
der. I september var jeg så heldig
å få være med Kateketforeningen
på studietur til dette landet, som
kanskje forbindes mest med charterturisme, men som skjuler en veldig
spennende historie.
Det meste av ”Bibelens Tyrkia”, er nå
ruiner, men mange utgravingsprosjekter
er satt i gang, og flere steder kunne vi
lett danne oss et bilde over hvordan det
må ha vært. Et av disse stedene var
Efesos, hvor østerrikske arkeologer har
arbeidet helt fra slutten av 1800-tallet.
Efesos var en viktig handelsby og et
religiøst senter. Den steinrike kong
Kroisos (Krøsus) fikk bygget et praktfullt
artemistempel, som ble regnet som et
av verdens 7 underverker. Da byen
lå under Romerriket, gjorde keiser
Augustus Efesos til hovedstad i den
rikeste av alle romerske provinser,
nemlig Asia. Paulus bodde i denne
byen i 2-3 år. I apg. kap. 19 fortelles
det om at det ble opprør mot Paulus
fordi han ødela levebrødet til de lokale
håndverkerne. De hadde nemlig hatt

store inntekter
pga Artemisdyrkelsen. Da var
det ikke populært
at Paulus hevdet
at guder som
er laget av
menneskehender,
ikke er guder. En
annen sentral
bibelsk person,
nemlig Johannes,
bodde også en tid
i Efesos.
For meg var en
av turens store
høydepunkt, en
båttur til Patmos.
Det var på denne øyen Johannes
mottok visjonene som er skrevet ned i
Johannes´ åpenbaring. Dette skriftet,
som kan være litt vanskelig tilgjengelig,
med sitt bildespråk og framtidsvisjoner,
ble levendegjort for oss ved at vi leste
det i sin helhet, mens vi satt på dekk og
beundret soloppgangen. Sentralt i dette
skriftet, er de 7 menighetsbrev. Dette
er profetiske budskap til menigheter i
regionen, og er ment som trøst, støtte
og oppmuntring i en vanskelig tid med
mye forfølgelser av de kristne. Det ble
ganske tankevekkende å møte kristne i
dagens Efesos (Celcuk). Tyrkia består
av 99,5 % muslimer. De kristne er altså
en veldig liten minoritet, og selv om

de ikke opplever direkte forfølgelser,
er det ikke lett å leve som kristen i
dette landet. Kaféverten på St. John
Cafe shop, refererte til Joh. åp. 2,4-5:
”Men dette har jeg imot deg: Du har
forlatt din første kjærlighet. Tenk på
hvor du sto før du falt. Vend om og
gjør de gjerninger du gjorde før! Ellers
kommer jeg til deg og tar lysestaken din
bort – hvis du ikke vender om.” Disse
ordene ble altså skrevet til menigheten
i Efesos. Kafévertens oppfordring til oss
var at vi må be Gud bevare den kristne
minoriteten i Tyrkia og at lysestaken en
dag må komme tilbake.

Juleverksted 5. desember til
inntekt for Frelsesarmeen
Søndag 5. desember skal
barnehagen sammen med
barnekoret og søndagsskolen delta
på gudstjenesten kl. 11.00.
Etter gudstjenesten er alle velkommen
ned i menighetssalen der barnehagen
arrangerer ulike verkstedsaktiviteter,
blant annet gipsavstøpning av hender,
lage juleduker, dekorere julekort, male
julekuler m.m.

Det blir salg av hot-dog, kaker, boller,
kaffe og saft. Det vil koste noen kroner
å delta på aktivitetene, samt kjøpe
mat, men alle pengene vi får inn gir vi
til frelsesarmeen/slumsøstrene sine
julegryter. På denne måten kan vi være
med å gi til andre som trenger hjelp.
Vi kan også bringe videre julegaver
som for eksempel nye leker eller klær
til barn.

Vi er glad for at slumsøstrene vil være
med på gudstjenesten sammen med
oss denne dagen og formidle til oss
hva pengene/gavene blir brukt til.
Vi vil med dette ønske alle
VELKOMMEN både på gudstjenesten
og juleverkstedet .
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Formiddagstreff
Høst 2010

9. desember
besøk av barn fra Kjøkkelvik skole
28. desember
Julefest for voksne

Vår 2011

10. februar
Formiddagskoret i Fana kirke ved Elisabeth Andersen
10. mars
blir det treff, men programmet er ikke fastsatt
7. april
Karina Solvang forteller om bunadstradisjoner i og
omkring Hordaland.
12. 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.

Julekonserter
i Olsvik kirke
Søndag 5. desember kl. 19.00
Loddefjord sangforening
Nybø brass
Olsvik kirkekor
Korguttene på Laksevåg
Triade m/Brith Barnes Bjordal
Anita Barsnes og Marthine Bjordal, sang
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Kollekt ved utgangen

Onsdag 8. desember kl. 17.30
Barnekorets julekonsert
Olsvik barnekor
Bjørg Karin Husa, dirigent
Rune Johnsen Klevberg, orgel og piano

Mandag 20. desember kl.1830
Korpskonsert
Olsvik skolekorps
Bergen vest unge strykere
Rune Johnsen Klevberg, orgel

Alle er hjertelig velkommen!

Søndagsskole
på onsdag
Av praktiske grunner er søndagskolesamlingene
blitt ettermiddagsaktivitet på onsdager. Kanskje får
samlinene navnet ”Barnas” etter søndagskolebladet,
men det er ikke bestemt. Vi følger et flott opplegg fra
Søndagsskoleforbundet som heter ”Sprell levende”. Her
får barna et møte med Jesus gjennom bibelhistorier,
tegning, sang og forming. Velkommen på onsdager fra kl
17.45 - 18.30

Temakvelder
høsten 2010
Mandag 7. februar kl.19.00.
Tema:
Disippel - jeg?
Besøk av
sokneprest Eivind Hetlevik i
Loddefjord menighet.
Sted: Menighetssalen i kirken.
Vi starter med god kveldsmat og tid til prat.

Velkommen!
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Døpte

Håkon Møllerstrøm
Sindre Gjesteby
Yngve Justlar Storebø
Julia Haugland
Leon‑Andrè Nordtveit‑Strand
Kasper Buanes Eddie
Mads Nøttveit‑Haaland
Mia Heltzer Stenbro

Vigde

Tone Snarberg og Bjarte Nordhus

Livets gang
Døpte i andre kirker

Elander Søfteland
- Loddefjord kirke
Julia Louise Flågøy Madsen
- Fjell kyrkje
Lenea Fielding
- Loddefjord kirke
Nora Bognø‑Landsvik
- Loddefjord kirke
Oleander Iversen Gundersen
- Loddefjord kirke
Savannah Nordal Seljestokken
- Laksevåg kirke

Offer

September

Søndag 26.
Diakoniarbeid i Olsvik

5 209,00

Oktober

Søndag 3.
Strømmestiftelsen
Søndag 10.
Menighetsarbeidet
Søndag 17.
Okhaldunga hosp. Nepal
Søndag 24.
Flyktningehj. (TV-aksj.)

1 888,00
2 089,00
3 489,50
3 429,00

Vel
gjennomført
julemesse
Lørdag 20. november ble årets
julemesse gjennomført i fin stil.
Mange stillte opp og gjorde dette
til en fin formiddag. Det var salg
av håndarbeid, julekaker og store
pepperkaker. Som seg hør og
bør var det to omganger med
åresalg, lynlodd og hovedlotteri
(se trekkningslisten til høyre). I
tillegg var det god mat, ferske
skillingsboller og grøt, saft og kaffe.
Barnekoret sang og kapellanen
hadde andakt. Takk til alle som var
med og deltok.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Døde

Tore Jytten
Lars Vik
Chris Jørgensen
Gunvald Fredriksen
Kay Ivar Sommerschild
Solveig Mary Lund
Rune Fri
Nora Ingebjørg Nilsen
Tordis Ragnhild Andersen

Vinnere i
menighetens
hovedlotteri

Hvit hettegenser		
Tove G. Stokke
Gavekort 400 Vestkanten
Torstein Garlid
Brodert linduk		
Rune J. Klecvberg
Juleservice m/duk		
Kari og Arne Tandberg
Trillekoffert			
Johanna Husa
Dukke m/vogn		
Bjarne Andersen
Løper – Lys			
Martin Eliassen
Hvit genser			
Hans Petter Dahl
Pute				
Eli Hansen
Dale jakke			
Fam. Husa
Sengesett			
Per Chr. Malmin
”Ludvig”			
Rune J. Klevberg
Pute				
Marianne Johannessen
Gavekort 250 Vestkanten
Julie Johannessen
Hardangerløper		
Gunn Høstmark
Pledd				
Anne Helene Tandberg
Kaffeservice			
Gunvald Fredriksen
Gavekort Lie Nilsen		
Margith Johnsen
Gavekort 250 Vestkanten
Benjamin J. Jacobsen
Juleduk			
Esther Tveita
Is-sett				
Finn Grønås
Strikket topp			
Torill Andersen
Juleløper			
Ingunn Gullbrå
Gavekort 400 Vestkanten
Bjarte Stien
Lilla strikkesett		
Dagny Antonsen
Totalt kom det inn kr 48 710,- ved utlodningen.

Julefest for voksne
28. desember kl. 12.00

Velkommen til julefest! Andakt – sang – musikk
Middag og kaffe Bill. kr. 100 v/inng.
Transport som til Formiddagstreffene
Kl. 11.00 fra Drotningsvik
Olsvik menighetsblad 6-2010 9

Haakonsernveien 63, 5173 Loddefjord

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

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

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

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

Desember

Søndag 5
2. SØNDAG I ADVENT
Luk. 21,25‑33
Olsvik kirke. kl. 11:00
FAMILIEGUDSTJENESTE
Dåp
GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Slumssøtrene
Frelsesarme.
Barnekor, åpen bhg
Søndagsskole

JULAFTEN
Olsvik kirke. kl. 16:00
FAMILIEGUDSTJENESTE
Ida Greve
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Lørdag 25.
1. JULEDAG
Joh. 1,1‑5(6‑8)9‑14
Olsvik kirke. kl. 12:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE
Nattverd
GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Menighetsarbeidet
i Olsvik.

ordan
Søndag 12.
3. SØNDAG I ADVENT
Jes. 35,3‑10
Olsvik kirke. kl. 19:00
LYSMESSE
Nattverd
Ida Greve
Takkoffer til Søndagssk. og
korarbeid.

Søndag 26.12.2010
2. JULEDAG
Matt. 10,17‑22
Olsvik kirke. kl. 12:00
GUDSTJENESTE
Dåp og nattverd
ARVE HANSEN HAUGLAND

Faste aktiviteter
i Olsvik menighet
Åpen Barnehage

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

Søndagsskole

Hvem: Alle
Tid: Onsdag 17.45 - 18.30
Kontakt: Bjørg Karin Husa
Tlf: 918 82 206

har
Olsvik Barnekor

Hvem: 3-9 år
Tid: Onsdag 17.00 - 17.45
Kontakt: Rune J. Klevberg
Tlf: 55 30 81 75

Olsvik TenSing

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

Kirkekoret

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 19.
4. SØNDAG I ADVENT
Joh. 1,19‑27
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE
Dåp og nattverd
ARVE HANSEN HAUGLAND
Takkoffer til Stiftelsen Bergen
Diakonissehjem.

Fredag 31.
NYTTÅRSAFTEN
Jer. 29,11
Olsvik kirke. kl. 23:15
Midnattsmesse
GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Menighetsarbeidet
i Olsvik.

Fredag 24.
JULAFTEN
Luk. 2,1‑14
Olsvik kirke. kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE
Ida Greve
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Lørdag 01.
NYTTÅRSDAG
Luk. 2,21
Se Loddefjord. kl. 12:00
Nattverd
ARVE HANSEN HAUGLAND

Januar

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?
Fredag 24.

Hvordan har du det…

EGENTLIG?
33 300

n 815
Krisetelefon
815 33 300
ste:
www.kirkens-sos.no

Epost-tjeneste: 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.

