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God påske!
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Kantor

Rune J. Klevberg
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Hjem: 55 93 39 23
rune.johnsen@bkf.no

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

Prosjektmedarb.

Bjarnhild Angelskår
Jobb: 55 30 81 78
bjarnhild.angelskaar@bkf.no

Kirketjener

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

Styrer - åpen bhg.
Nina Angeltveit
Jobb: 934 84 391
nina@angeltveit.info

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

Koordinator
Ingelin Hatletveit
I permisjon

Leder - men.råd

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

En vandring mot påsken

Av: Ida Greve

I fastetiden er det en salme som
stadig vender tilbake. Den står på
nr. 128 i salmeboken, ”Se, vi går opp
til Jerusalem”. Det er dit fastetiden
leder hen. Til Jesus og hans død på
korset.
I disse dagene før påske er det mye
som skal forberedes i kirken, musikk
og taler, ekstraoppgaver i forbindelse
med tv-gudstjenesten.
Og vi skal vandre med barna i kirken.
I år har vi invitert 6-åringene spesielt
til påskevandring. Vi skal gå fra den
tomme krybben, prøve å forstå at det
samme skjedde med Jesus som skal
skje med dem, han vokste og ble stor
og omsider voksen. En voksen mann
som hadde en spesiell oppgave for
Gud. Og i påsken gikk ferden hans til
Jerusalem, der de ventet på en konge,
en frelser fra undertrykkerne.
Hva ville vi gjort om de kom en konge
til Olsvik? Jo, vi ville skape fest og kom
han overraskende ville vi ta for oss av
det vi hadde og viftet med flagg. Eller
kanskje ville vi rullet ut en rød løper,
den som innbyggerne i Jerusalem laget
av kapper og palmegrener.
Den som kommer er ikke en konge,
høyt til hest og med soldater i ordnet
rekke. Barn skjønner godt den store
skuffelsen over at det bare kommer en
mann på et esel, selv i våre dager da
esel ikke er et så kjent dyr. Vi andre,
vi som har trodd en stund blir utfordret
i vår tro, til å forstå hva som skjedde

Olsvik menighetskontor

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

palmesøndag. Se hvem som kom for
å frelse oss. Guds salvede, han som
Jesaja stiller frem som Guds lidende
tjener.
Midt i påskedramaets skumle historier
om Jesus som tas til fange, føres bort
og plages, står disiplenes undring og
glede over at Jesus kaller dem til et
måltid der Han tjener dem. Som vi
samler barna og vasker føtter, med
eller uten støvler og strømpebukser,
slik vasket Guds sønn sine venners
skitne føtter. Kanskje de også dro
på smilebåndet, midt oppe i alvoret?
Vinen og brødet som vi deler i
nattverden har fremdeles gjenklangen
av disiplenes samling med den levende
Gud. Også ved vårt nattverdsmåltid i
Olsvik kirke kommer Jesus til oss som
han var hos dem.
Når vi samler barna til påskevandring
ønsker vi at de skal se litt av Guds
underlige planer. Når vi voksne synger
om veien til Jerusalem skal kanskje
vi få se mer av det vi også. For hver
påske vi får leve med Herren og
hverandre skal vi få se at vi går opp til
Jerusalem, til byen med glans og ære,
for Frelseren sa oss at der han er, skal
vi ved hans nåde få være.
God påsketid!
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Nytt fra menighetsrådet

Ved leder Lars Kristan Stendahl Gjervik

Menigheten har avholdt sitt årsmøte
og menighetsrådet har vedtatt
budsjett.
Når det gjelder årets budsjett er det
budsjettert med et underskudd på kr
110.000,- hovedårsaken til dette er at
menighetsrådet ønsker å opprettholde
den gode kvaliteten i driften i åpen
barnehage selv om barnehagen har
fått et inntektskutt på ca kr 400.000,Beregningen for inntekt er endret slik at
vi får betydelig mindre støtte. Det jobbes
hardt politisk med å endre reglene for

tildeling og vi har stor tro på et vi vil
lykkes. Menigheten tåler å ha is i magen
og gå med et lite underskudd i påvente
av endring i reglene. Regnskap for 2010
viser et betydelig overskudd på rundt kr
600.000,Det var god stemning på årsmøte.
Årsmelding ble lagt fram og regnskap
og budsjett gjennomgått. I tillegg
orienterte menighetsrådet om status i
Nupenprosjektet (glasskunstutsmykning
i kirken), diakonisamarbeidet med
Loddefjord menighet, samt ny fast

Min salme
Jesus er Kongen min, Guds barn jeg er.
Og om jeg liten er, har han meg kjær.
Han tok meg i sin favn, døpte meg i sitt navn.
Jesus er Kongen min, Guds barn jeg er.
Jesus er kongen min, Guds barn jeg er.
Jeg er hans eiendom, han har meg kjær.
Hender og føtter små, allting skal Jesus få.
Jesus er kongen min, Guds barn jeg er.
Jesus er kongen min, kjemper med meg
Mot alle fiender på livets vei.
Alltid han sterkest er, fyrsten for Herrens hær.
Jesus er kongen min, kjemper med meg.
Jesus er kongen min, ham vil jeg tro.
Hos ham i herlighet skal jeg få bo,
Dele hans rikes glans, for jeg er evig hans.
Jesus er kongen min, ham vil jeg tro.
Jesus er kongen min, si er han din?
Alle skal kjenne ham, frelseren min.
Barn ifra alle land til Jesus komme kan.
Jesus er kongen min, si er han din?
Anna Jonassen 1928

givertjenestekampanje øremerket
diakonstillingen. Når det gjelder kirkens
lydanlegg prøves det nå ut en ny
høyttaler som skal dekke en sone midt
i kirken som har for dårlig lyddekning
med det opprinnelige anlegget. Den er
prøvd ut to søndager og vil stå der en
tid framover. I tillegg kom det opp en
del andre viktige saker på årsmøtet.
Protokollen fra årsmøtet blir lagt ut på
menighetens hjemmeside.

Av: Bjørnar Sangolt
Denne salmen har eg kjent til så
lenge eg kan hugse, men det er fyrst i
løpet av dei siste åra det verkeleg har
gått opp for meg kor fantastisk denne
salmen er. Han treff ei nerve i meg.
Songen har ein enkel melodi og ein
tekst som har ein slags barnsleg
naivitet og iver i seg. Det er dette eg
let meg fasinera av. Eg har alltid vore
ein mann med sans for det enkle og
geniale, framfor det avanserte og
utilgjengelege.
Å vera eit Guds barn er definitivt det
beste privilegium eit menneske kan
ha. Ikkje berre har eg ein uendeleg
kjærleg Far, men Han er også ein
mektig og god konge som eg kan
stole på. Han er den same, og det er
godt å tenkja på når verda rundt meg
ikkje er så trygg som eg skulle ynskje.
Etter at eg vart pappa for vel eit år
sidan, har eg forstått meir av kor
sterke band det er mellom ein far og
eit barn. Dersom Gud elskar oss like
mykje eller enda meir enn eg elskar
min son, ja, då må Hans kjærleik til
oss overgå all forstand. Me er så
verdifulle for Gud, at Han sendte

sin son for å døy for oss. Nettopp
dette – Guds kjærleik til oss - er det
aller viktigaste Gud vil eg skal forstå.
Det er denne sanninga livet mitt som
kristen spring ut i frå.
Små born er svært tillitsfulle.
Etterkvart som me vert eldre, vert
me mindre tillitsfulle fordi me lærer
at ikkje alle er verd vår tillit. Derfor er
det kanskje ikkje lett å forstå at me
er høgt elska og har en evig verdi for
Gud. Kanskje distanserar me oss litt
frå det fordi menneske me har hatt
tillit til har såra oss. Men Gud sviktar
oss heldigvis aldri! Hans kjærleik er
fullkomen, og overgår all kjærleik
menneske kan gje. Han kan me trygt
ha vår fulle tillit til!
Små born er også svært frimodige.
Dei durar på og banar veg. Dei sparar
ikkje på kruttet, og snakkar gjerne om
kven dei trur på. Me har mykje å læra
av dei. Når eg syng denne songen for
full hals og proklamerer at Jesus er
kongen min, kjenner eg ein frimodig
iver inntek kropp og sjel.
Jesus er kongen min. Si er Han din?
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Marit er på plass
å være på plass i menigheten vår. Hun
synes hun har hatt en fin inngang, men
nå er hun spent på fortsettelsen og aller
viktigst er det å bli kjent.
Så la oss bli litt bedre kjent med henne.
Marit er 36 år og har vokst opp dels
på Sunnmøre og dels på Osterøy. Hun
kommer fra en musikalsk familie og
er selv glad i musikk av mange slag.
Marit har utdannelse som lærer og
har arbeidet seks år i ungdomsskolen
i Bergen før hun tok videreutdanning
ved diakonhjemmet i Oslo og fullførte
denne utdannelsen i 2008. Hun har
også arbeidet i en mindre stilling som
cellegruppekoordinator hos Norkirken i
Bergen.
Et nytt ansikt er dukket opp på
side to i menighetsbladet. I forrige
nummer rakk vi ikke å få inn bildet.
Alt som stod var ”Diakon Marit
Bjørsvik”. Men nå er hun skikkelig
installert her i Olsvik.
Selv sier hun at det kjennes godt og rett

Til Olsvik kommer Marit fra en
prosjektstilling i Nygård menighet som
menighetsarbeider. Der har hun lagt
ned et stort og variert arbeid blant både
unge og gamle. Nå er hun altså ansatt
som soknediakon i Olsvik i 50 % stilling
og 25 % i samarbeidsprosjektet Olsvik
og Loddefjord menigheter driver blant
ungdom rundt Vestkanten.

Påskens
TV-gudstjenester

Tekst: Sokneprest Gunnar Kolaas

Som en god oppfølging av høstens
invitasjon fra NRK Hordaland har
frivillige, tilsatte i staben og Olsvik
menighetsråd forberedt påskens 3 TV
gudstjenester. Vanligvis er vi mange
personer som samarbeider til våre
gudstjenester. Med gudstjenestene
for TV og radio denne påsken har
ekstra mange vært involvert, i de 5
månedene siden november 2010. Vi
gleder oss.
Av påskens 6 gudstjenester i Olsvik
blir palmesøndag og 1.påskedag kl. 11
direkte overført i TV og radio. Vi gjør
også et opptak for langfredag, i tillegg
til at vi feirer nattverdgudstjeneste på
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Tekst: Bjarne Andersen

På spørsmål om hva en diakon
gjør svarer hun raskt at hun skal ha
oversikt over det diakonale arbeidet
i menigheten. Fokuset skal være
på omsorgsarbeid, på inkluderende
fellesskap, samtaler, sorgarbeid og
besøkstjeneste. De som kommer på de
månedlige formiddagstreffene vil møte
henne der.
Marit har visjoner for Olsvik menighet.
Hun ser for seg Olsvik menighet som
en levende menighet der folk bryr
seg om hverandre, der folk kan få
utvikle seg menneskelig og i tjeneste,
at de som kommer hit til menigheten
skal få oppleve en menighet der
det er sammenheng mellom liv
og lære! Marit løfter fram de gode
omsorgsfellesskapene, de som noen
omtaler som ”helbredende fellesskap”
Vi ønsker Marit velkommen og Guds rike
velsignelse over tjenesten. I overgangen
mai/juni gleder vi oss til å være sammen
med henne den søndagen biskopen
vigsler henne til tjeneste som diakon.

Grønt
hjørne

skjærtorsdag kveld kl. 19, pasjonsgudstjeneste langfredag kl. 11 og
dåps- gudstjeneste med konfirmantene
25. 4 , 2.påskedag kl. 11. Sjekk
info listen på de siste sidene i dette
menighetsbladet.
Det er godt om du og de rundt deg vil
delta i gudstjenestene i Olsvik kirke.
Møt frem 10.45 og delta også på de
to TV gudstjenesten som sendes
direkte: Palmesøndag, 17.april
med blant andre Olsvik barnekor
og Olsvik Ten Sing. 1.Påskedag,
24.4, høytidsgudstjeneste med
messingblåsere, kor og solosang,
nattverdfeiring og påskefest-salmer.

Hva med litt gjenbruk i
kreativitetens navn?
Hadde du gjettet at barnebuksene
på bildet engang var fars skjorter?

Bokspalten
«Andre opptak»
av Karen Kingsbury.

«Datterens drøm»
av Francine Rivers.

Dette er bok to i en ny serie av Karen
Kingsbury, «I filmens verden».
Handlingen er satt i Hollywood hvor
to filmskapere, Chase Ryan og Keith
Ellison har en visjon om å lage film med
et budskap. De var begge misjonærer
i Indonesia før de kom til Hollywood. I
den første boken, «Første opptak» får
vi høre om at filmproduksjonen ikke går
helt slik de så for seg, både med tanke
på temperamentsfulle skuespillere,
hektiske produksjonsplaner og egen
usikkerhet. Filmskaperne lurer til slutt
på om de klarer å holde hodet over
vannet eller om risikoen er for stor for de
involverte.
I andre bok, som nettopp har kommet
på markedet, har Chase og Keith fullført
sin første produksjon og har fått et navn
i Hollywood. Nå har de fått muligheten til
å få rettighetene til en stor roman og en
av landets mest kjente skuespillere er
interessert i å være med i filmen.
Samtidig sliter Chase i ekteskapet sitt og
Keith har en datter som har rotet seg inn
i Hollywoods mørke side.
Filmskapernes drømmer er i ferd med å
bli virkelighet, men til hvilken pris?

Dette er slutten på en to binds saga om
nåde og tilgivelse i et av livets sterkeste
bånd – båndet mellom en mor og
hennes datter.
I disse to bøkene følger vi fire
generasjoner av kvinner fra slutten av
1800-tallet og frem til vår tid. Første bok,
«Datteren» legger handlingen fra 1800
til andre verdenskrig. I bok 2 tar Rivers
for seg resten frem til vår tid.
Carolyn strever med å finne sin plass
i familien. Moren, Hildemara, er syk
av tuberkulose og ligger i karantene.
Bestemor Marta flytter derfor inn for
å stelle for familien. Carolyn knytter
et sterkt bånd til sin bestemor, mens
forholdet mellom sistnevnte og
Hildemara er heller anstrengt.

Karen Kingsbury er født i 1963 og bor
nå i Vancouver, Washington, sammen
med mann og 6 barn.
Hun er utdannet journalist og har
skrevet for flere store aviser. Hun har i
tillegg utgitt over 30 bøker på Hermon
forlag.

Francine Rivers er født i 1947 og bor i
California sammen med sin mann. Hun
har tre barn og fire barnebarn. Hun har
hele tiden skrevet romaner, men det var
først etter at hun ble født på ny at hun
fokuserte på kristne temaer.
I Norge er bøkene hennes stort sett gitt
ut på Lunde forlag.

Av: Gro Renate Rostrup

«Den første påsken»
av Lois Rock og Sophie
Allsopp (ill.)

Ny bok om påsken! Flott ny barnebok
med illustrasjoner av Sophie Allsopp.
Boken har et «polstret» cover som er
mykt å ta på. Boken passer for barn fra
ca 5 år og oppover.
Boken tar oss med på Jesus sin reise
fra palmesøndag gjennom påskeuken til
oppstandelsen første påskedag. Boken
snakker om Guds kjærlighet og hvordan
budskapet om den begynte å spre seg
etter Jesu oppstandelse.
Boken har vakre og stemningsfulle
tegninger som gjør det lett for små barn
å følge historien.
Boken er utgitt på IKO i Norge.
Lois Rock er en anerkjent forfatter og
redaktør. Hun bor i Oxfordshire med
sin mann og har tre barn. Hun jobber
mye med barnearbeid i kirken sin som
frivillig.
Sophie Allsopp har drevet med kreative
ting siden hun var en liten jente. Hun
har tegnet og malt, i tillegg til andre
ting. Nå holder hun på å skrive sin egen
barnebok ved siden av illustrasjonsarbeidet. Hun bor i England og har en
sønn.
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Kreative konfirmantar

Tekst: Bjørnar Sangolt

Årets mulitmediakonfirmantar har i løpet av året jobba mykje
med foto. Dei har fått både fagleg og kreativ input innan
fotokunsten, og innføring i digital bilderedigering. Til trass for
avgrensingar, med tanke på at dei har stort sett utfolda seg
i òg utanfor kyrkja, har resultata vorte veldig bra. Her får du
sjå eit lite utdrag av det dei har produsert. Det er også desse
konfirmantane som har teke forsidebilete.

Ny kreativ konfirmantgruppe
til høsten.
Fra høsten av skal vi starte opp en ny kreativ
gruppe som kapellan Ida Greve skal ha. Vi skal
arbeide kreativt, som multimediagjengen, men
bruke andre former som tegning, maling, leire,
tekstil, naturmaterialer og alt vi ellers måtte finne
på. Til inspirasjon skal vi besøke og samarbeide
med forskjellige kunsthåndtverkere som holder på
med kirkekunst. Denne gruppen blir selvfølgelig
åpen for både gutter og jenter. De som skal være
med trenger ikke å være kjempeflinke med å
tegne og male, men ha glede over å lage noe med
hendene.
At vi har kreative barn og unge ser man også av de
fine bildene ved siden av som er laget av klasse 2C
på Olsvik skole og ble utstilt under Olsweek.
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Årets konfirmanter

Lørdag 7. mai
kl. 11.00

Søndag 8. mai
kl. 11.00

Søndag 15. mai
kl. 11.00

Ask Helena
Fjeld Charlotte Hylseng
Hansen June Mari
Heldal Amalie Ellen Viskedal
Kleppestø Anita
Kuven Victoria Aase
Larsen Susanne Sundal
Løtveit Elene Syvertsen
Nesse Anna Rushfeldt
Paulsen Silje Hystad
Stubsve Amanda Gulestøl
Sædal Linn Marie
Gustave Michael-Arne
Hagelin Joachim Eikanger
Hagseth Alexander
Kildal Thomas Cristian
Kjærland Joakim
Larsen Vebjørn Didrik
Midtun Øystein Katla
Olsen Thomas
Olsen Thor-Eirik
Rokkonæs Fredrik Strandenes
Sveri Michael Wessel
Tennefoss Simon Hove

Johannesen Mariell
Robstad Jeanette
Svanberg Anja Fitje
Tvedte Sofie Hexum
Alsaker Marius Eriksen
Amundsen Kevin Christoffer
Evans Patrick Patterson
Fausa Kristoffer Odin Guldbrandsen
Grønås Morten
Habbestad Henrik
Ingebrigtsen Bjørn Ove
Korsvold Espen Iversen
Madsen Kristoffer
Midttveit Aiken
Mikkelsen Cristian
Müller Jan-Andreas
Rognsø Stian
Terwindt Emil Andre
Wie Torbjørn
Aasen Sondre Knudsen

Dahl Anne Veronika
Einarsen Caroline Therese
Fjeldsbø Julie Blokhus
Gjesdal Sunniva Matilde Øvrebotten
Gullaksen Stine Tveit
Kjørlaug Linn-Marie Amble
Slettehaug Kristine
Totland Caroline
Christiansen Morten
Day Ryan
Finnema Øyvind Valaker
Fostervold Sondre
Garmannslund Tage Tefre
Lie Kenneth Sjo
Nesheim Torstein Lundervold
Nilsen Ørjan
Skarstein Jørgen Øvstegård
Sørsdal Sondre Kaastad
Torsvik Espen Tviberg

Lørdag 7. mai
kl. 13.00

Søndag 8. mai
kl. 13.00

Søndag 15. mai
kl. 13.00

Dahle Helene Bu
Fluge Julie Brommeland
Helle Emilie
Hundven Marlene
Larsen Helene
Nilsen Silje Espeland
Schive Camilla Pedersen
Søvdsnes Marthe Susann
Van Der Meeren Silje
Ølnes Ingrid
Bakke Inge Rojas
Drivenes Henrik Goksvåg
Erdal Liam Christopher Vinjor
Hansen Ruben André Riise
Heldal Kenneth Midttveit
Jørs Magnus Hagesæter
Lid Andreas Christoffer
Lundgaard Mats Aarset
Nilsen Kristian Aarheim
Strømsnes Thomas Bjorøy
Warpe Karl Oscar Furnes

Agdestein Anna Nonås
Eriksen Linn Birgitte
Gallefoss Theresa Falk
Hella Irene
Nyborg Emilie-Martine Torsvik
Nyborg Veline Torsvik
Oftedal Ingvild
Oppedal Helena Amalie
Sandtorv Rebecca Louise
Sæten Rannveig Brørvik
Sæther Anna Meling
Sætre Ina-Merethe Sande
Thoresen Cecilie
Wills Nicole Jean
Østevold Vilde Alfredsen
Grimstad Eivind
Halstensen Ole Kristian
Hamre Ørjan
Høstmark Espen Ouff
Sydow Preben Vatnøy
Vårdal Tord Moen

Askeland Julianne Nordanger
Eggum Celine
Gloppen Amalie
Hansen Casandra
Hellesund Marie Jørgensen
Henriksen Irene
Hevrøy Camilla Andersen
Pettersen Marthe Bull
Silnes Lina Wilhelmsen
Tilrem Cecilie Steien
Tran Lilliane
Urhaug Helene Haakonsen
Vik Katrine Rimbereid
Herland Mats
Johnsen Lasse Beckholdt
Jonsson Nicolai
Jørgensen Jørgen Oscar
Lillejord-Hermansen Sander Marius
Ness Robert
Nilsen Steffen Berg
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Påsken 2011 Olsvik kirke
Palmesøndag
11.00 Familiegudstjeneste
Arve Hansen Haugland
Olsvik barnekor
Skjærtorsdag
18.30 Pasjonsmusikk
Rune J. Klevberg, orgel
19.00 Nattverdgudstjenestte
Ida E. Greve
Rune J. Klevberg
Langfredag
11.00 Pasjonsgudstjeneste
Musikk av Win Kamp
Ida E. Greve
Rune J. Klevberg

Formiddagstreff
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!

1. Påskedag
11.00 Høytidsgudstjeneste
Gunnar Kolaas
Olsvik kirkekor
Messing kvintett
Rune J. Klevberg
2. Påskedag
11.00 Gudstjeneste
Konfirmantdåp
Ida E. Greve
Rune J. Klevberg.
GRAVEN BRAST OG JESUS LEVER.

Menighetsrådet har satt ned en nominasjonkomite som
skal komme med et listeforslag. Nå gjelder det å finne
gode og villige kandidater til å stå på listen. Har du forslag
til navn på kanidater, bør du ta kontakt med et medlem av
menighetsrådet, eller levere det inn på menighetskontoret.
Det er fritt fram for andre tilå komme med egen valgliste om
det er ønskelig. En slik liste må inneholde minst 14 navn,
alle selvfølgelig valgbare. Den må være undertegnet av 10
valgbare personer. (Valgbar en den som har stemmerett: er
medlem av kirken, fyller 18 år senest 31. desember 2011 og
bor i sognet. Det siste punktet går det an å få dispensasjon
fra.) Eventuelle listeforslag må være innlevert senest 30.
april 2011.
Menighetsrådet har nå gjort formelt vedtak om at valget
skal foregå på Alvøen skole for de som stemmer der ved
kommunale valg, og i Olsvikhallen for de som har dette
lokalet som valglokale.
10.august skal manntallet legges ut, da kan du sjekke at
du har kommet med og har stemmerett. Fristen for å klage
hvis du ikke er der, er 1. september. Forhåndsstemming
kan starte fra 10. august, men hvor og når det skal skje i
Olsvik, er ennå ikke bestemt. Dette er trolig klart til neste
menighetsblad som kommer ut i pinsen. I det nummeret
vil vi også offentliggjøre valglisten/listene og presentere
kanidatene.
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Livets gang

Dåp

Dåp i andre kirker

Emily Drotningsvik
Marie Ruud Osland‑Gundersen
Gabriel Grønning
Fredric Sommer Olsen
Sebastian Glesnes
Mille Pauline Djupevåg Våge

Offer

Januar

02. Nådehjemmet		
09. Sjømannskirken
16. Bergen intern. men.
23. Kirkens bym. Bergen

Februar

Daniel Andreassen
- Laksevåg kirke
Martine Breivik Solberg
- Erdal kirke
Jone Årnes Hellesnes
- Bjordal kirke
Hanne Norevik Kusior
- Loddefjord kirke

Begravelser
Einar Anfinn Annaniassen
Magne Alsaker
Magda Olsen
Jorunn Irene Dahle Hagen
Solfrid Aasmyr
Odd Wiers
Karen Johanne Sætre

Vasa tur-retur 2010

Tekst: Dagny G. Antonsen

3 167,50
3 148,00
1 252,00
3 354,00

06. Kirkens SOS		
13. Menighetsarbeidet

2 421,00
3 022,50		

20. Bibelselskapet
27. Diakonalt samarbeid

4 592,00
1 265,00

Mars

06. Bjørgvin KFUK-KFUM 1 563,00
13. Menighetsarbeidet
1 570,00
20. KRIK		
960,50

Den 3. nordiske Kirkesangfesten, ble
avholdt i Finland 23.-26. september
2010. Alt var lagt til rettes for et
vellykket arrangement. Og folkene
tok imot oss tilreisende med varme.
”Vi” betyr 5 som spleiste på en
GOLF til å krysse landet med (2 fra
Slettebakken Motettkor, 2 fra kor i
Vaksdal, og undertegnede fra Olsvik
kirkekor).
Høymessen som markerte avslutningen,
ble en liten prøve på det himmelske kor!
Kirken ble i sin tid bygget for stor, fordi
arbeiderne tok feil av alen og meter!
Läppfjärd kirke rommer ca. 3000 – og
den var fullsatt. 900 påmeldt sangere
blandet sine røster med menigheten
ellers. Det bruste!
Før vi kom så langt, hadde vi bak oss
hektiske, innholdsrike dager, i og rundt
omkring Vasa by. Trefoldighetkirken
bød på ”Salmeskøy”. Salmesang
med skoleelever og nordiske sangere
i skjønn forening. Jammen hadde
elevene øvet!

Ulike kurs og seminarer fylte dagene
med nye utfordringer. Svenske og
norske folkemusikere underviste
noen intense timer med oss. Første
felleskonsert ble holdt i Ylistaro kirke.
Festdeltakere sang fra den nordiske
sangskatten i en fullsatt kirke, som
rommer 2800 mennesker!
Det vi lærte på seminarene, framførte vi
for de andre på Festkvelden. Min gruppe
sang ”Den store hvite flokk”, arrangert
av Henning Sommero. Han fikk oss til
å ta sangen i Polkatakt, med avslutning
i Valse-takt med dans attåt. Jeg danset
med en som heller ikke kunne det.
Når det gjelder været, så lengtet
ikke noen av Bergenserne hjem de
første dagene. Ved utflukt til den
finske skjærgården ble det medbrakt
paraply. Kvarkens skjärdgård står på
Verdensarv-listen. Landet hever seg
friskt hvert år! Vasa by må derfor flyttes
utover etter hvert. Guiden som viste oss
sin barndoms badeplass, kunne fortelle,

at den store steinen 25 m. fra land, låg
10 m. uti sjøen i hans guttedager!
På festkvelden framførte 400 finske
sangere en suite av Jack Mattson: ”Vi
vandrande själer” Mektig oppleving med
et verk som lenge lå glemt i en skuff.
De 2 siste dagene brukte vi 5 i ”Golfen”
til å se oss rundt i Helsinki, den flotte
hovedstaden. Vakre byggverk, både
over og under bakken, med og uten
gull på kuplene, gjorde dagene til en
fest. Vi overnattet i et tidligere fengsel,
Katajanokka, der arbeidstøyet var
stripete!?
Inntrykket jeg sitter tilbake med, er, at
sang bringer glede, binder folk sammen,
knytter nye vennskapsbånd og får
hjerter til å åpne seg for musikken på en
unik måte.
Ikke lett å formidle en ukes storslåtte
opplevelser med noen få linjer. Prøv
gjerne Finland som ferieland. Du møter
positive mennesker i et kristent land!
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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 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

Føttene trenger
også

fagfolk!

Mona´s
KLINIKK

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40

post@koba.no
www.koba.no

Returadresse:
Olsvik menighet
P.b. 549 Olsvik
5884 Bergen

Gudstjenester

April

Lørdag 07.05.2011
Olsvik kirke. kl. 11:00
KONFIRMASJON Greve/Dahl
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Olsvik kirke. kl. 13:00
KONFIRMASJON Greve/Dahl
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

Søndag 10.04.2011
5. SØNDAG I FASTE
Joh. 11,45-53
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE
Dåp og nattverd
IDA ELISABETH GREVE
Takkoffer til IKO - Kirkelig
pedagogisk senter.
Mer om Påskens gudstjenester står inne i bladet

Søndag 08.05.2011
2. SØNDAG ETTER PÅSKE
Joh. 10,11-16
Olsvik kirke. kl. 11:00
KONFIRMASJON Greve/Dahl
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Olsvik kirke. kl. 13:00
KONFIRMASJON Greve/Dahl
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

ordan
Søndag 17.04.2011
PALMESØNDAG
Olsvik kirke. 11:00
FAMILIEGUDSTJENESTE
Torsdag 21.04.2011
SKJÆRTORSDAG
Olsvik kirke. kl. 19:00
NATTVERDSGUDSTJENESTE
Fredag 22.04.2011
LANGFREDAG
Olsvik kirke. kl. 11:00
Søndag 24.04.2011
PÅSKEDAG
Olsvik kirke. kl. 11:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE
Mandag 25.04.2011
2. PÅSKEDAG
Olsvik kirke. kl. 11:00
KONFIRMANTDÅP

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 15.05.2011
3. SØNDAG ETTER PÅSKE
Joh. 16,16-22
Olsvik kirke. kl. 11:00
KONFIRMASJON Kolaas/Dahl
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Olsvik kirke. kl. 13:00
KONFIRMASJON Kolaas/Dahl
Takkoffer til Olsvik Ten Sing.

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
Søndag 22.05.2011
4. SØNDAG ETTER PÅSKE
Joh. 16,5-15
Olsvik kirke. kl. 11:00
FAMILIEGUDSTJENESTE Dåp
og nattverd ARVE HANSEN
HAUGLAND Takkoffer til
Kirkens ressurssenter

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
Mai
Bønnegruppe
t-tjeneste: www.kirk
har du det…
Kirkeringen
Søndag 01.05.2011
1. SØNDAG ETTER PÅSKE
Joh. 20,19-31
Olsvik kirke. kl. 11:00
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
GUNNAR KOLAAS

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.

