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Andakt:

Et bønnens hus for alle folkeslag

Tekst: Arve Hansen Haugland

Markus forteller om den siste gangen
Jesus reiste opp til Jerusalem, om
det han sa og gjorde, og alt det som
skjedde da. Dag nummer to da de var
der skjedde dette (Markus 11, 15-17a):
15 Da de kom inn i Jerusalem, gikk
Jesus opp på tempelplassen og ga seg
til å jage ut dem som solgte og kjøpte
der. Han veltet pengevekslernes bord
og duehandlernes benker, 16 og han
ga ingen lov til å bære noe med seg
over tempelplassen. 17 Og han lærte
dem: ”Står det ikke skrevet: Mitt hus
skal kalles et bønnens hus for alle
folkeslag?”
Jesus var stadig underveis. Det er vi
også; vi treffer stadig nye mennesker
og opplever nye steder. Og det gjør
noe med oss. Også mentalt er vi
underveis; alt det som livet møter oss
med på godt og vondt, det forandrer
oss slik at vi nå er et annet sted enn
det vi var tidligere. Livet møter oss
med stadig nye sekunder, minutter,
timer, dager, uker, måneder og år. Vi
er underveis i livet. Og Jesus kommer
oss i møte for å gå veien sammen med
oss.

og gjør som vi vet så inderlig godt at vi
skulle ha gjort. Det trengs opprydding
i våre liv. Derfor er Jesus på vei til oss
og med oss med den samme planen
som den gang; å rydde opp.
Ryddingen av tempelplassen hadde
et klart formål; plassen og tempelet i
det hele skulle brukes til sitt egentlige
formål. Guds hus skal være et
bønnens hus! Det er viktig at det er en
møteplass mellom Gud og mennesker,
et sted hvor vi kan takke Gud og gi
ham æren for alt han gir. Og et sted
hvor vi kan legge fram for Gud det som
ligger oss på hjertet. En slik møteplass
ønsker Jesus å rydde i våre liv slik at vi
kan møte Gud her og nå, akkurat der
vi befinner oss. Paulus bruker mange
ganger bildet av at kroppen vår er et
tempel for Gud, en møteplass. Og
der kan Jesus gjøre den nødvendige
ryddejobben.

Jesus kom til Jerusalem den dagen,
antakeligvis med en plan om å
rydde opp. Og det gjorde han;
tempelplassen ble ryddet. Også i våre
liv er det ting som det må ryddes opp
i. Vi vet det nok godt, selv om vi ofte
skyver det litt til side. Men det er altså
alt det vi tenker, sier og gjør som vi vet
ikke er slik Gud vil det skal være. Og
det er alt det gode vi ikke tenker, sier

Vi har mye å være takknemmelige
for når det gjelder Guds nærvær hos
oss. De gode nyhetene om Jesus
Kristus har vært kjent hos oss i mer
enn 1000 år. Men Jesus er fortsatt
stadig underveis. Det stopper ikke hos
oss. Mitt hus skal kalles et bønnens
hus for alle folkeslag. Jesus ønsker å
rydde opp og legge til rette for at stadig
flere skal lukkes inn i fellesskapet med
Gud. Jesus ønsker at stadig flere skal
ha en møteplass som er ryddet slik at
kontakten og fellesskapet med Gud
får best mulig vilkår. Målet er at det
som begynte i Jerusalem skal nå ut til
jordens ender.
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Nytt fra menighetsrådet

Ved leder Lars Kristan Stendahl Gjervik

Nå legger vi kr 600.000,- i potten!
Menighetsrådet har vedtatt å
garantere for minimum kr 600.000,- til
glasskunst utsmykning av kirken fra
kunstner Kjell Nupen. Dette utgjør
ca. 20 % av den totale summen. Med
dette er startskuddet virkelig gått for
finansieringen av utsmykningen. Det
jobbes nå hardt for å skaffe resten

av pengene fra ulike hold. Om du har
innspill til arbeidet med finansiering blir
vi glade om du tar kontakt.
Menigheten har ansatt Marit Bjørsvik
som ny diakon i 75 % stilling. Hun tiltrer
i løpet av februar. Menighetsråd og stab
er svært fornøyd med ansettelsen og
mener vi har gjort et skup!

Menighetsråd og stab har vært
samlet til strategiarbeid med
hovedfokus på prioriteringer for 2011
og visjonsarbeid for menigheten.
Menighetsrådet opprettholder de tre
satsningsområdene for toårs perioden
med presisering av tiltak for 2011.
Våre tre hovedsatsningsområder er
trosopplæring 0 - 18 år, diakoni - vern
om skaperverket, frivillige medarbeidere.

Min salme
Å velge en spesiell salme til “min salme”
er ikke så enkelt. Vi har en salmeskatt å
ta av som dekker alle situasjoner i livet.
Flere av dem som allerede er presentert
kunne jeg gjerne valgt til “min salme”.
Jeg har valgt salmen “Se universets
herre” av Olav Hillestad. Salmen er
skrevet i 1964. På den tid drev Olav
Hillestad ungdomsarbeid her i Bergen.
Jeg var selv tenåring da, og har gode
minner fra fullsatte lokaler i Slettebakken
kirke hvor denne salmen ofte ble sunget.
Salmen gir et godt bilde på den
altomfattende Gud. I den første delen
av hvert vers beskrives Gud som

universets herre, skaperen av livet,
som fra himmelens katedral velsigner
kosmos og hersker over altet. Dette er
bilde av den store skaper som på et vis
kan virke uoppnåelig for oss mennesker.
Men siste delen av hvert vers forteller
oss at skaperen kommer hver enkelt
av oss i møte. Han følger vår ferd her
på jorden og husker hvem vi er. Jeg
syntes Olav Hillestad i hvert enkelt vers
beskriver skaperen og frelseren. Dette
fantastiske i Guds vesen, at han som
den allmektige kommer enkeltmenneske
i møte med sin nåde. Dette er en salme
som gjerne bør brukes oftere.

Grønt hjørne:

Enkle tips til strømsparing
som er godt for miljøet.

Nordmenn sløser bort strøm for
5 millioner hver dag, og vi bruker
dobbelt så mye strøm som svenskene
og tre ganger så mye strøm som
danskene. Små strømsparetiltak gir
overraskende stor effekt, og kan
spare en husholdning for mange
tusenlapper i året.
1. Å bytte ut standard lyspærer med
energisparende lyspærer vil redusere
en gjennomsnittlig husholdnings
strømregning med 2000 kroner.

2. Vi sløser mye med vann fordi vi er så
vant til at vann er lett tilgjengelig.
Omtrent 10% av strømforbruket vårt går
til vann, og dette kan vi spare inn på
ved å unngå rennende kraner, installere
sparedusj, og sette inn vannsparende
toalett.
3. Hvitevarer står til sammen for rundt
10 prosent av strømforbruket i en vanlig
husholdning. Tenk strømforbruk når du
skal kjøpe nytt.

Tekst: Øyvind Eide
Se universets Herre
I rommets kongehall,
med stjerner i sin krone
og kloder uten tall.
Men han er og i støvet
Og kommer ganske nær,
Han ser vår ferd på jorden
Og husker hvem vi er.
Se han som tenner lyset
I rommets kirkesal,
Velsigner hele kosmos
Fra himlens katedral.
Men han ser og i nåde
til jordens lave krypt,
han rekker sine hender
mot oss som falt så dypt.
Se han som skaper livet
I rommets dunkle skjød,
Som hersker over altet
Og over liv og død.
Men han bor og i hjertet
hos sine barn på jord,
han skaper liv av døde
og frelser den som tror.
4. Nye oppvaskmaskiner er mer
miljøvennlige å bruke enn å vaske opp
for hånd!
5. Skru av TV’en og andre elektriske
apparater helt når de ikke er i bruk.
Husk at apparatene trekker strøm når de
står i standby-modus. Slå av pc-en når
du ikke bruker den.

Takk for gaven!

Menigheten takker for gavene som ble gitt gjennom giroen som var lagt inni desembernummeret. Gaver til menigheten er
nødvendig for at vi skal kunne lage et godt menighetsblad og gi menigheten mange gode tilbud gjennom kirkeåret.
Takk til alle som bidrar med stort og smått ikke minst i form av dugnadsarbeid
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Fastetid er aksjonstid

Tekst: Biskop Halvor Nordhaug

Det er ikkje rettferdig at over 1 milliard
menneske i verda framleis lever i
ekstrem fattigdom. Saman kan vi
kjempe for ei framtid utan fattigdom. Det
handlar om rettferd!
I Jes. 58, 6-10 står det blant anna at
vi i fasta skal løysa dei som med urett
er bundne, dela vårt brød med dei
som svelt og la heimlause koma i hus.
Fattigdomen i verda er enkelt synleg for
oss i at nokon svelt, andre gjer det ikkje,
men dei underliggjande årsakene til
økonomisk urettferd er kompliserte.
Bibelens bodskap om faste utfordrar
oss til å omsetja tankar og ord til faktisk
handling, og gjennom vårt engasjement
og bidrag til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon kan vi verkeleggjere Guds
ord. Den norske kyrkja har hatt kampen

for økonomisk rettferd på dagsorden
i mange år, og vi er utfordra av det
internasjonale kyrkjefellesskapet til å
arbeide med global rettferd.
Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
2011 blir vi oppmoda til å støtte
kampen for økonomisk rettferd og for
ei framtid utan fattigdom. Fastetida
er vår aksjonstid i Den norske kyrkja.
Eg oppmodar difor alle til å støtte
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ved å
ta godt imot bøsseberarane, vere med
som bøsseberar sjølv og til å signere
kampanjen som er retta mot dei som har
makt og ansvar.

Olsvik menighets konfirmanter kommer på døren
12. april fra kl. 1700.
Ta godt i mot dem og ha pengene klar. Vi håper
på å sette ny rekord i innsamling i år også.
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Tårnagenter i Olsvik kirke

Tekst: Bjarnhild Angelskår

Helgen 29. til 30. januar var det
tårnagenter på ferde i kirken. De var
høyt og lavt og lærte mye nytt om
symboler, kirketårn og kirkeklokker.
Det var 17 påmeldte 3. klassinger til
tårnagenthelgen, men 14 spente agenter
som kom. Det hele startet med en
labyrintløype i kirken før agentsamlingen
begynte. På agentsamlingen ble vi litt
kjent med hverandre og sang tårnagentsangen: ”Himmel over livet”. Så hadde vi
en agentoppvarming, hvor tårnagentene
fikk lære seg lure agent-tips. Under
agentoppvarmingen fikk vi også besøk
av to politimenn, som ivrig delte sine
etterforskningstips med oss. Det var
kjempespennende (se bilde).
Når agentoppvarmingen var over var
det tid for symboljakt. Ungene gikk i
grupper og jaktet på symboler i kirken
og de var på tur opp i klokketårnet. De
hadde fotoapparat med seg og fanget
mange forskjellige symboler. Etter endt

jakt var mange
av agentene
sultne, og da
var det godt at
noen hadde
laget agentpizza til alle
sammen!
Også var det
tid for oppdrag
Gudstjeneste
og flukten
til Egypt.
Tårnagentene
var da med på
å forberede
søndagens
gudstjeneste.
Noen lagde
drama til
søndagspreken,
noen sang, noen malte og noen jobbet
med symbolene. Det var full aktivitet.
Litt utpå kvelden fikk vi så besøk av en
hemmelig gjest: Ingrid Vik. Hun hadde
nettopp vært
i Egypt og
viste oss
bilder derfra
og hadde en
liten andakt.
Rett før
kirkeklokkene
ringte kl. åtte
samlet vi alle i
en ring og sa
Guds fred til
hverandre. Og
takk for i dag.
Søndagen kom
tårnagentene

tilbake i god tid før gudstjenesten. Det
var mye som skulle forberedes. Vi var
deltagende på flere måter i løpet av
gudstjenesten. Vi gikk i prosesjon inn
i kirken, vi sang tårnagentsangen og
vi deltok i preken. Vi hadde også ett
hemmelig oppdrag til alle i kirken. Vi
hadde nemlig festet et papirhjerte under
nesten alle stolene, og disse skulle
man ta med seg hjem: Spre Guds
kjærlighet i uken som kommer! Til
noen som ikke hører eller venter
lyden av klokker eller tårnagenter.
Og etterpå var det kirkekaffe og kaker
til alle!
Takk til alle som var med, både
tårnagenter, englevakter og
kjøkkenmedhjelpere. Det var en
spennende og morsom helg som årets
2. klassinger kan glede seg til, når det
blir ny agenthelg i 2012.

“Urchin og flodbølgen”
- av M.I. McAllister

Tekst: Gro Renate Rostrup

Dette er bok 5 i en krønike kalt
Tåkemantel – krøniken. Serien begynner
med historien om hvordan ekornet
Urchin kommer til øyen Tåkemantel.
Øyen er bosatt av ekorn, otre, pinnsvin
og muldvarper. En spesiell natt under
en himmel med dansende stjerner blir
den lille ekorn-gutten skyllet i land. Han
blir tatt hånd om og blir oppdratt som
pasje ved hoffet på slottet. Etterhvert blir
øyen fylt av intriger og kampen mellom
det gode og det onde øker. Kongen og

dronningen mister stadig sin makt og
Urchin får en sentral rolle i å kjempe mot
tyranniet.

Margaret I. McAllister er født i 1956 og
bor i England. Hun har skrevet flere
barnebøker, den første utgitt i 1997.

Boken er en morsom, facinerende, lyrisk
og visuell opplevelse med et fargerikt,
mystisk og spennende språk. En vakker
leseropplevelse for barn fra ca 8 år
og oppover. Undertonen er kristen
og boken lar barna utforske de store
spørsmålene. Den er utgitt på Avenir
forlag i Norge.

Tåkemantel-serien er hennes siste så
langt:
Urchin av de dansende stjerner.
Urchin og hjertesteinen.
Tåkemantels arving.
Urchin og ravnekrigen.
Urchin og flodbølgen.
Olsvik menighetsblad 6-2010 5

Som mange sikkert har fått med
seg, skal det være kommune- og
fylkestingsvalg i Norge mandag 12.
september 2011. Partiene har for lengst
startet nominasjonsprosessen, og tonen
i den politiske diskusjonen er i ferd med
å hardne til.
Men hva er Kirkevalg? Angår det også
meg?
Mandag 12. september har de fleste
av oss 4 valg å delta i. Ved siden av
de to politiske, skal det også velges
menighetsråd og bispedømmeråd i Den
norske Kirke. Aller som er medlemmer
av Kirken har stemmerett. Faktisk er
det mange som har stemmerett ved
disse valgene, men ikke ved de politiske
valgene. Der må du ha fylt 18 år for
å kunne delta. I kirkevalgene kan du
stemme hvis du fyller 15 år innen 31.
desember 2011, men du må ha fylt 18
for å kunne bli valgt.

Dette er ikke valg bare for noen
spesielt interesserte. Alle som er
kirkemedlemmer kan – og bør – delta.
Menighetrådet som blir valgt her
hos oss, skal bestemme hvordan vi
skal drive arbeidet her i menigheten
vår. Skal vi satse på arbeid blant
barn og unge – eller skal vi satse på
arbeidet blant eldre? Skal vi drive mest
med korarbeid – eller er speiderarbeid
tingen? Hvordan skal kirkerommet
se ut, hvordan skal gudstjenestene
være – her er det mange spørsmål å
ta stilling til. Bispedømmerådet skal
ansette prester og fordele ressurser
mellom menighetene i både Hordaland
og Sogn og Fjordane. Dessuten
utgjør de sammen med de andre
bispedømmerådene i landet Kirkemøtet,
som er det øverste organet i Den
Norske kirke, kirkens Storting om du vil.
Stemmestedene blir de samme som ved

Temakvelder

kommune og fylkestingsvalget, Olsvik
skole og Alvøen skole (men i et rom
ved siden av de andre valgene). Tid og
sted for forhåndsstemmegivning må vi
komme tilbake til.
Menighetsrådet har satt ned en
nominasjonskomite som skal sette opp
et listeforslag. Har du forslag til navn
på kandidater, bør du ta kontakt med et
medlem av menighetsrådet, eller levere
forslaget til menighetskontoret. Det er
fritt frem for andre til å komme med
egen valgliste om det er ønskelig, en slik
liste må inneholde minst 14 navn, den
må være undertegnet av 10 valgbare
personer.

- kunnskap og fellesskap

Tekst: Komiteen for temakveldene i Olsvik Anne Britt Eide, Oddlaug Alnes, Torill Andersen og Arthur Pilskog

Ønske om mer kunnskap og
kristent fellesskap er de to viktigste
stikkordene for temakveldene som
arrangeres i menighetssalen i Olsvik
kirke. To ganger hvert semester er
det blitt avholdt temakvelder med
emner fra bibelen og kirkens teologi.
Det er allerede tre år siden
temakveldene begynte i Olsvik kirke.
Det var menighetsrådet som ønsket at
undervisningen i kirken skulle inkludere
de voksne også. Den store satsingen på
dåpsopplæring gjorde menighetsrådet
oppmerksom på at man kunne ikke
stoppe ved atten år, som er grensen for
det dåpsopplæringsprogrammet som en
har lagt opp til i menigheten.
Det er allerede bibelgrupper og
bønnegrupper i menigheten. Foruten
andre aktiviteter. Bibeltimer er en
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gammel oppfinnelse og høsten 2008
inviterte menigheten til bibeltime i
underetasjen i Olsvik kirke. Senere har
en gått over til å kalle det temakvelder.
Det gir en viss frihet til å velge flere
emner.
Fra de såkalte Alfakurs som er blitt
gjennomført i mange norske menigheter
i Norge, blant annet med god respons i
Loddefjord menighet, kom ideen om å
servere et måltid i starten av samlingen.
En opplever at det er en viktig sosial
faktor som gjør samlingen til noe mer
enn bare en “tørr” skoletime.
Måltidet er ganske enkelt en kopp kaffe
eller te, og noen gode rundstykker med
pålegg. Det er faktisk gratis.
Hver temakveld inviteres en taler som
kjenner stoffet godt. Etter innlegget er
det anledning til spørsmål, kommentarer

og samtale. Det har aldri vært problemer
å få samtalen i gang. Noen ganger blir
det skikkelig engasjement. Og det er
moro.
Mandag 7. februar var Eivind-Bjørnar
Hetlevik fra Loddefjord taler. Mandag
4. april kommer presten Idar Simonsen.
Han har vært mange ganger i Israel
og har en spesiell interesse for jødiske
skikker og høytider. Han vil føre oss inn
den gammeltestamentlige bakgrunn for
den påsken vi feirer.
Det er plass til mange i menighetssalen.
Velkommen. Programmet for
høsten er også bestemt. Følg med i
menighetsbladet og se oppslag rundt
omkring. Inviter selv en eller flere til å bli
med.

Nytt år

- nye muligheter også for
voksne!

Tekst: Brith Barsnes Bjordal

2010 ble avsluttet med en flott
julefest for voksne. Flott dekket og
fin, fin, servering. Kjøkkenhjelpen kan
ikke beskrives med ord.
Takk, takk, takk til Marta Sandtorv. Turid
Johannessen og Margith Johnsen. De
stiller opp gang etter gang på kjøkkenet
2010 ble avsluttet med pinnekjøtt,
riskrem og kaffe med julekaker.
Etter mange gode år med
Margith Johnsen som pådriver for
formiddagstreffene har jeg fått prøve
meg litt i 2010. Det har vært et lærerikt
år og veldig kjekt. Ting kommer ikke i
stand av seg selv og flere fall underveis,
men når dagen er der er program, mat
og humør på plass. I høst har jeg også
fått hjelp av Karina Solvang og Marit
Kleppe. De har tatt imot brukerne og
vært til stede for å hjelpe. Veldig flott og
nødvendig.
Året som er passert har vi hatt gjester
som har gledet oss. Høsten startet med
besøk av Erling Johannessen, trubadur
som skriver egne tekster og melodier.
Han er mest kjent som visesanger med
selvskrevne låter (Bergensviser), men
de senere år også med kristne sanger.
Frelsesarmeen kom på besøk i oktober.
I november skulle vi få besøk av
Slettebakken pensjonistkor, men det

Prest i Kirkens Bymisjon, Thor Brekkeflat,
taler på julefesten.

lot seg ikke
gjøre. Med
god hjelp av
Bjørg Karin
klarte vi å
få besøk
av Olsvik
Barnehage
som sang
for oss. Hva
de klarer
å få til i
barnehagen
er helt
fantastisk.
Barnehagen
var med på
et prosjekt
med Tore
Thorsen i Grieghallen og fremførte litt
fra det.
Margith har i alle år hatt kontakt med
Kjøkkelvik skole som har besøkt
formiddagstreffet i advent. Jeg tenkte at
det fikk jeg fortsette med. Litt skeptisk
ble jeg når 40 barn fra 4. klassetrinn
ramlet inn i gangen og alle var like
snakkesalig, men for en opplevelse. Inn
marsjerte de to og to, stilte fint opp og
startet. Mitt hjerte smeltet – vakker sang,
flotte melodier og fantastisk fremføring.
Tusen takk til dere elever og lærere
(Britt Bratland, Steiner Wiig og Svein
Helge Antonsen). Synd vi ikke var
fullsatt kjeller for dette skulle flere fått
oppleve.
Siste møte var julefest. I år fikk vi besøk
av Thor Brekkeflat. En flott avslutning
på et spennende år. Thors formidling og
lune fortellerkunst om Kirkens bymisjon
og hans virke som prest der. Vi fikk
være med inn i hans hverdag. Vi fikk
høre om julaften i Korskirken og alt rundt
forberedelsene og gjestene.
En liten vekker på tampen av året hvor
heldige vi er som har det vi trenger av
alt det materielle, men størst av alt – vi
har hverandre.
Takk for et flott år med alle dere som
kommer på formiddagstreff, alle mine
hjelpere, stab og ikke minst gjestene.
Nå er 2011 her og snart er vi kommet til
årets treff.

En del festdeltakere.
Vårens program er snart klart og vi
startet med besøk fra Slettebakken
pensjonistkor.
Støtt opp om arbeidet som gjøres i
Olsvik kirke. Vi ønsker at flere tar turen
på formiddagstreffet. Det starter kl 12 og
slutter kl 14.
Servering, utlodning, andakt og gjester.
Nok en gang, TAKK TIL ALLE SOM
HAR DELTATT OG EN STOR TAKK TIL
MEDHJELPERE OG IKKE MINST TIL
GJESTENE.

”Kjøkkensjefen” Marta Sandtorv.
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TV-gudstenester

Tekst: Rune Johnsen Klevberg

Det vert tre TV-gudstenester
frå Olsvik på palmesundag,
langfredag og fyrste påskedag i år.
Gudstenestene på palmesundag og
påskedag vert sendt direkte, medan
langfredagsgudstenesta vert teken
opp på fredag før palmesundag.

På palmesundag skal det vere
familiegudsteneste med dåp, og der skal

Olsvik TenSing og Olsvik barnekor ta
del.

På langfredag vert det ei spesiell
pasjonsgudsteneste der hovudvekta
er lagt på lesing av Jesu lidingssoge
etter Lukas. Mellom lesingane vert det
framført orgelmusikk av Wim Kamp og
salmesong.

På fyrste påskedag vert det
festgudsteneste med nattverd. Då vert
det med ei gruppe messingblåsarar i
tillegg til kyrkjekoret og Brith Barsnes
Bjordal. Koret skal syngje to korsongar
og ein bibelsk salme av Egil Hovland.
Den som har tid og lyst til å vere med
i koret på denne dagen kan kontakte
kantor Rune. Koret øver på onsdagar kl.
19.00.

Konsert
OLSVIK KIRKE
Søndag 27. mars kl. 19.00
Brith Barsnes Bjordal, sang
Dagfinn Bøe, sang
Per Lennart Knutsen, trompet
Rune Johnsen Klevberg, orgel

Formiddagstreff
Våren 2011

10. mars
Besøk av Formiddagskoret fra Fana

7. april
Karina Solvang forteller om bunadstradisjoner i og
omkring Hordaland.
12. mai
Besøk av Korguttene på Laksevåg
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!

Kollekt ved utgangen

Temakvelder
våren 2011
Mandag 4. april
Kl. 19.00
ved Idar Simonsen

Tema:
Påskens budskap
i lys av Det gamle testamentet.
Sted: Menighetssalen i kirken.
Vi starter med god kveldsmat og tid til prat.

Velkommen!
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Døpte

Emilie Stien Abusdal
Daniel Odgaard Dimcevski
Ava Mathilde Krabbedal Mathisen
Ingrid Haldorsen
Kiara Reigstad
Adam Magnus Rød
Nora Landsvik Hope
Andrea Øvrebø Holmelid
Christian Berntsen Kvam
Ulrik Kvalheim Grande
Noah Rokne Pedersen
Else Victoria Onstad Hamre
Emma Hanevik
Preben Skulstad Jensen
Tina Greni
Anneli Stenrud

Livets gang
Døpte i andre kirker

Elander Søfteland
- Loddefjord kirke
Janna Lexau Strømmen
- Bremanger kirke
Torbjørn Brigtsen Onarheim
- Vikøy kyrkje
Isabell Bringedal
- Foldnes kirke
Andreas Berntzen Pettersen 		
- Loddefjord kirke
Renate Johannessen
- Loddefjord kirke

Vigde

Monica Blanco og Paul Landeråen
- Loddefjord kirke
Eli Stensland og Heine Rasmussen
- Olsvik kirke

Offer

Oktober

31. Menighetsarbeidet

Hovedlotteriet
2010

2 022,50

November

14. Norsk misjon i Øst
2 197,00
21. Menighetsarbeidet
7 089,00
28. Trosopplæring i Olsvik 3 732,50

Desember

05. Slumsøstr./Frelsesarm.4 898,50
12. Søndagssk./korarb. 23 335,00
19. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem
			
2 337,00
24. Kirkens Nødhjelp
7 680,50
24. Kirkens Nødhjelp
13 776,00
25. Menighetsarbeidet
2 926,00
26. Menighetsarbeidet
1 935,50

Kystradioen
er tilbake!

Kystradioen er tibake på
dagtid - på permanent basis.
De sender alle hverdager
fra kl. 09.00 til 11.00 på
Sotranettet.
Fjell, Sund og Øygarden:
FM 104,5 - 105,5 - 100,9 MHz

Bergen:
FM 100,3 - 103,3 - 107,5 - 88,6
MHz

Døde

Ingrid Kristine Kleppe
Solveig Hjelmeland
Sigfrid Sundsbak
Bjarne Andreas Sætre
Olav Raunholm
Petra Nytun
Kåre Hopland
Astrid Helene Madsen
Olav Kristoffer Vågane
Alfhild Odny Sjursen
Gerd Samuelsen
Svein Odd Skag
Berith Jordalen
Odd Peter Hillesøy

Dette er rett trekningsliste for 2010.
Neste basar er 19. november 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Hardangerløper I			
Anne Grete Eidevik
Høytrykksspyler			
Fam. Geir Ove Misje
Guttesykkel			Frid Stendal
Marius barnegenser		
Fam. Westrheim
Gavekort Vestkanten		
Anne Sofie Thue
Vaffeljern			Ellen Bjerk
Strikket pledd			
Signe Berentsen
Blå-hvit genser			
Jarle Hagevik
Krumkakejern			Jarle Johannessen
Stor juleløper			
Hildur Alvsåker
Gavekort Vestkanten		
Berit Hagevik
Sengesett			Lillian Sørheim
Vannkoker			Målfrid Heie
”Ludvig”				Randi Johannessen
Pute				Jan Lygren
Juleservice, duk, 			
Dagny G. Antonsen
Pinneside			
Fam. Torbjørn Andersen
Kaffeservice			Anne Tandberg
Lys-Lilla genser			
Siv Døssland		

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Afrikansk dukke			
Fam. Kolseth
Pute				
Sofie Rotnes
Liten juleløper			
Sverre Johannessen
Berger pledd			
Anne Britt Eide
Hardangerløper			Magnus Andersen
Brodert løper			
Øyvind Zahl
Mørk – lilla genser		
Kamilla Korsnes

Totalt kom det inn kr 48 710,- ved utlodningen.
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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

Tom
Wilson

Heine
Polden

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

Bok &
Media
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Vestbok
Tlf: 55 31 79 63 - www.bokogmedia.no

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

Februar

Søndag 27.02.2011
KRISTI FORKLARELSESDAG
Matt. 17,1 9
Olsvik kirke. kl. 11:00
Gudstjeneste
Nattverd
ARVE HANSEN HAUGLAND
Takkoffer til Diakonalt samarb.

Mars

Søndag 06.03.2011
SØNDAG FØR FASTE
Luk. 18,31 43
Olsvik kirke. kl. 11:00
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
A H Haugland
Takkoffer til Bjørgvin KFUKKFUM.

Søndag 13.03.2011
Olsvik kirke. kl. 18:00
Vigsling av diakon Marit Bjørsvik
ved Biskop Halvor Nordhaug.
Nattverd og kirkekaffe.
Søndag 20.03.2011
2. SØNDAG I FASTE
Matt. 15,21 28
Olsvik kirke. kl. 11:00
HØYMESSE
Nattverd
IDA ELISABETH GREVE
Takkoffer til Kristen
Idrettskontakt KRIK.
KRIK konf.

ordan

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

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

har

Søndag 27.03.2011
MARIA BUDSKAPSDAG
Luk. 1,26 38
Olsvik kirke. kl. 11:00
FAMILIEGUDSTJENESTE
Dåp
GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

Olsvik Barnekor

Kirkekoret

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

Formiddagstreff

Hvem: Voksne
Tid: En torsdag i måneden
kl. 12.00 - 14.00 (se annonse
ellers i bladet for dato)
Kontakt: Brith Barsnes Bjordal
Tlf: 55 30 81 78

du

Sorggruppe

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

EGENTL

Onsdag 09.03.2011
ASKEONSDAG
1.Joh. 3,18 24
Olsvik kirke. kl. 19:00
NATTVERDSGUDSTJENESTE
UTENOM HØGMESSEN
Søndag 03.04.2011
Nattverd
4. SØNDAG I FASTE
A H Haugland
Joh. 6,1 15
Olsvik kirke. kl. 11:00
Søndag 13.03.2011
UNG MESSE
1. SØNDAG I FASTE
Nattverd
Matt. 4,1 11
ARVE HANSEN
Olsvik kirke. kl. 11:00
HAUGLAND Takkoffer til
Gudstjeneste
Menighetsarbeidet. Ten Sing
Dåp og nattverd
og Multimediakonfirmantene
IDA ELISABETH GREVE

April

Hvem: 3-9 år
Tid: Onsdag 17.00 - 17.45
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: 456 16 589
www.bergensoulchildren.no

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

etelefon 815
300
KFUK-speiderne33
Bønnegruppe
t-tjeneste: www.kirk
har du det…
Kirkeringen
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Samtalegudstjeneste for
samtalekonfirmantene

GENTLIG?
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

Olsvik TenSing

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

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

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

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.

