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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

Marit Bjørsvik
Jobb: 55308187
marit.bjorsvik@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

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:

Jeg løfter mine øyne...

Av: Margith Johnsen

For en tid tilbake hadde BT en tosiders reportasje om det å vandre
i fjellet, hvor der bl.a. var sagt: Det
er fantastisk å være omgitt av høye
fjell og fantastisk utsikt. Ikke alle vil
være enig i det tenker jeg, for høye
fjell kan gi en kvelende følelse.
Å vandre i høye og mindre høye
fjell, er å sammenligne med selve
livsvandringen. Noen ganger er vi i
situasjoner som virker kvelende – ja
helt uoverkommelig – og vi er vel flere
enn Wenche Foss som mange ganger
har bedt Fader vår; nå må du hjelpe
meg, for dette klarer jeg ikke alene.
I fjellvandringen/livsvandringen går
vi ofte i forskjellig terreng, lette stier.
steinet – kanskje litt klatring, da er det
godt å nynne på:
Hjelp oss på de trange stier, støtt oss
i de bratte lier, sval oss under dagens
brann. Vokt oss på de glatte stene,
trøst oss skal vi vandre ene. Du som
alltid vil og kan.
MEN er vi først kommet opp på en
høyde, er det jo herlig å sette seg
ned – nyte utsikten – fred og ro, samle
krefter til videre vandring. Jesus dro
også opp i fjellet, for i stillhet å snakke
med Gud.

som det heter i sangen:
Han går ved min side, han leder min
gang, han blir ikke trett han som jeg.
Og nådig han vokter meg livsdagen
lang, han svikter ei, svikter meg ei.
Det viktigste med fjellturen/livsvandringen er ikke å bestige høye
topper, men å være underveis til det
rette målet, så er det jo i motbakke det
går oppover.
God sommer – eventuelt god
fjellvandring – og videre livsvandring.

Noen ganger går man mange sammen,
og da kan det ofte bli til at de som går
foran ønsker at vi må få opp farten –
det samme med de som går bak. Det
er nok godt når noen drar eller dytter,
men best er det å ha en ved siden,
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Nytt fra menighetsrådet

Ved leder Lars Kristan Stendahl Gjervik

Det nærmer seg sommer og ferietid.
Sittende menighetsråd går samtidig
inn i siste etappe av sin periode.
Som kjent er det kommune og
fylkestingsvalg til høsten. Det er
også kirkevalg. Nytt menighetsråd
skal velges og valgene avholdes på
samme dag.

for deg? Hvordan kirke vil du ha? Bryr
du deg ikke, er det ikke så nøye? For
mange av oss er det kanskje ikke så
nøye i hverdagen. Men det er veldig
nøye når behovet er der, om det er
planlagt eller ikke. For mange er det
nøye i hverdagen også. Olsvik menighet
er, som mange kjenner til, veldig aktiv.
Det skjer noe hver dag fra morgen til
kveld. Myten om at kirken bare brukes
på søndag klokken 11 og knapt nok
det, er selvfølgelig helt feil. Det myldrer
av liv. Det er dette som er en åpen
og raus kirke, det er dette som er å ta
mennesker på alvor og møte dem der

For at demokratiet skal virke er det
avgjørende med engasjement og
oppslutning. Både i forhold til å bruke
stemmeretten, men også gjennom
innspill og ønsker til de som blir valgt
inn i neste menighetsråd. Hva er viktig

de er. Åpen barnehage er like viktig som
gudstjenesten klokken 11. Kirken er
og skal være en viktig samfunnsaktør i
lokalsamfunnet.
Jeg oppfordrer deg til å benytte
muligheten til å ta del i kirkedemokratiet.
Sjekk ut nettsidene våre eller ta kontakt.
Til slutt vil jeg bare skryte til alle som
var involvert i de tre tv-gudstjenestene
som ble sendt på NRK i påsken. Jeg ble
både stolt, rørt og berørt.

Min salme
Å velge en salme som har betydd
noe for meg, skulle være enkelt.
Det finnes mange vakre og sterke
salmetekster. Jeg har valgt en av
Svein Ellingsen sine. Han har en
egen evne til å uttrykke troen på
Gud på en enkel og treffende måte.
Han beskriver ofte det sårbare
menneskelivet og har trøst og håp
som sterke elementer i tekstene sine.
”Døden må vike for Gudrikets krefter”
er en av påskesalmene i Norsk
Salmebok. Salmen har en tekst som
klart og sterkt formulerer den kristne
tro og det som er grunnlaget for den
kristne kirke.
Jesu død og oppstandelse markerer
et tidsskille i vår i historie. Jesu

Av: Målfrid Heie

oppstandelse påskedagsmorgen
har forandret vår verden. Denne
hendelsen forteller at døden ikke
er det siste og endelige. Gudsrikets
krefter er livskreftene og kjærligheten
fra Gud, som vant over døden.
Det ble en ny start og et nytt liv for
Jesu disipler, da de fikk møte han
igjen. De ble så glade og ivrige at
ingen kunne stoppe dem i å fortelle
det de hadde sett og opplevd. Jesus
lever og går ved vår side i dag også.
Han møter oss der vi er, i kirken,
i dåp og nattverd. Guds rike er for
alle. Vi får glede oss over livet og
livskreftene, som en gave fra Gud i
våre liv og i naturen. Og en dag skal
ikke døden være mer.

Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Du som var død, er vår Herre i dag!
Kristus, du lever og står ved vår side,
Her hvor vi rammes av jordlivets slag.
Selv om vi føler oss svake i verden,
Bærer vi i oss et grunnfestet håp:
Livets oppstandelse påskedagsmorgen,
Underet skjedde på ny i vår dåp.
Livet og døden, ja, alt er forvandlet!
Dåpsvannet gjenspeiler regnbuens pakt.
Troen er gitt oss: Guds rike skal seire!
Mørket som binder oss, mister sin makt.
Løftet står fast når vår framtid er truet:
Ingen skal rive oss ut av Guds hånd!
Engang skal Gud få sin skapning tilbake.
Verden blir frigjort fra fiendens bånd.
Døden må vike for Guds rikets krefter!
Livet er gjemt i et jord-dekket frø.
Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve.
Se, i oppstandelsens lys skal vi dø.

Grønt hjørne:

Mat - vårt daglige brød,
ikke søppel

... sier briten Tristam Stuart (33 år). Han
har jobbet i 10 år for å få oss til å kaste
mindre mat. I Norge viser forskning at vi
kaster mat anslagsvis for 10 milliarder
kroner om året, det vil si 2 000 kr pr.
nordmann.

Størsteparten av det vi kaster, ender i
søppelet fordi det går ut på dato. Svært
mye at dette er mat som er helt spiselig.

Globale konsekvenser:
• ti prosent av rike lands klimautslipp
stammer fra produksjon av mat som
aldri spises

• irrigasjonsvannet som brukes på å
produsere mat som kastes, ville dekke
husholdningsbehovet for ni milliarder
mennesker

• maten som kastes i USA årlig, er nok
til å mette alle verdens underernærte –
nærmere en milliard mennesker

Hendt siden sist

Fortellerkurs

Påskegudstjeneste

Alvøen skole har en flott
skolegudstjenesteplass i skogen.
Dessverre måtte vi, på grunn av dårlig
værvarsel holde den tradisjonelle
påskesamlingen inne. Elevene var delt
i tre grupper med alle trinn representert
på hver gudstjeneste. Det ble en

stemningsfylt samling i Allrommet.
Lærerne stilte med ukulele, piano og
gitar. Til pynt hadde elevene laget noen
fantastiske kors av bjørkegrener og
kvister. Noen av de minste elevene kom
inn med blomster og vi sang forskjellige
sanger. Det ble en fin stund.

Påskevandring for 6-åringene

Bjarnhild og Georgiana
Bjarnhild Angelskår tok initiativ til et
kjempefint fortellerkurs i Olsvik kirke 18.
mai.
Deltagelse ut over staben var minimal,
men deltagerne fikk godt utbytte av
Georgiana Keables undervisning. Hun
underviser til daglig i fortellerkunst på
forfatterstudiet på Høyskolen i Oslo.

Bjarnhild, Rune og Ida hadde invitert
til påskevandring i kirkerommet.
Innbydelse gikk ut til alle 6. åringer i
menigheten. Siden dette er første gang
vi arrangerer påskevandring og det var
fint at 17 barn deltok. Det merkes at alle
disse er blitt ”store” og skal begynne på
skolen til høsten, de var med og stilte
spørsmål og deltok aktivt.
Påskevandring blir som et skuespillet
der både barn og ledere går
gjennom de forskjellige hendelsene
i påskedagene. Vi står og venter på
kongen som kommer på palmesøndag
og legger kapper og greiner på veien. Vi
går til huset der Jesus feiret nattverd og
får vasket føttene og får et stykke brød.
Vi ser Jesus gå til hagen og kneler og
vi er de skumle soldatene som kommer
og tar ham til fange.

I vandringen brukte vi også musikk
aktivt, marsj når vi ventet på kongen,
sang for maten ved nattverdsmåltidet,
oppstandelsen ble farget av Griegs
morgenstemning og til slutt sang vi ”På
Golgata stod det et kors”, om korset
som er tomt og Jesus som lever.
Noen av barna ville ha med seg en
voksen, men de fleste foreldrene
koste seg med kaffe og kjeks på
”Kafeen” som Bjarnhild hadde laget
til i underetasjen. Det virket som alle
hygget seg og hadde noen å prate med.
Som en avslutning malte barna
hvert sitt påskeegg som de fikk med
seg hjem. Om vi kommer til å ha
påskevandring neste år vet vi ikke, men
det var veldig kjekt i år.

Fasteaksjonen
Konfirmanter
spiller
handesspillet
med godt
humør!

Det kom inn kr. 58 287,-. Som en opptakt
til innsamlingen arrangerte vi Handelsspillet, som engasjerte konfirmantene i
år også.

Årets innsamlingsaksjon
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Ledere av Handelsspillet

Årets konfirmanter
Lørdag 7. mai kl. 11.00

Lørdag 7. mai kl. 13.00
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Søndag 8. mai kl. 11.00

Søndag 8. mai kl. 13.00
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Årets kon

nfirmanter

Søndag 15. mai kl. 11.00

Søndag 15. mai kl. 11.00
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Kanskje kom
Fornying.
For ca 20 år siden fikk Olsvik sin egen kirke. Endelig hadde vi
et sted i nærheten hvor vi kunne komme i kontakt med Gud og
feire våre livsmarkeringer. Kirken ble en såkalt «arbeidskirke»
som ga rom til alle. Rom til å lære nye ting, øve med bandet,
synge med TenSing og ha åpen barnehage.
Utsmykningen lot vente på seg. Vi fikk alterteppet noen år
etter åpningen. Siden det har vi fått engletrapp og Joh. 1.1 i
flott veggdekorasjon. Nå er det på tide med ny utsmykning og
litt forandring.
Kjell Nupen har sagt ja til å stå bak denne dekorasjonen.
Han er en velkjent kunster og har preget flere kirker tidligere.
Denne gangen er det altså Olsvik kirke sin tur. Nå skal

kirkekommet bekles med nydelig glasskunst i flere varianter
og fargetoner. Kirkerommet blir et fyrtårn som forhåpentligvis
skal nå ut til alle i menigheten, og lyse veien til Gud.
Kunst kan på mange måter være en form for kommunikasjon.
Kunst kan åpne for nye tanker, nye måter å se verden på, ny
måte å oppleve gudstjenesten på.
Vi har allerede mange fine elementer i kirkerommet vårt. Mot
jul kommer det frem enda flere. Da settes julekrybben frem og
stjernen tennes. Alt dette symboliserer Gud og menneskenes
måte å få kontakt med Gud og Hans ord på. Nå er det en
mulighet for å gjøre denne kommunikasjonen enda bedre og
større.

Ansgar kapell - Kristiansand

Kjærligheten” av Ingunn Dahlin og Bas Vlam

Grimstad kapell
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Geilo kulturkirke

mmer kongen

Tekst: Gro Renate Rostrup

Kunst kan defineres som et fantasifullt og
nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre
eller ytre opplevelser. Betydningen av og
hensikten med kunst har variert gjennom tidene
og definisjoner og begreper har vært, og er,
tilsvarende omdiskutert.
I antikken mente man at kunst skulle imitere
virkeligheten. Begrepet kunst fantes ikke da
en gang. Først på midten av 1700-tallet dukket
kunstbegrepet opp slik vi kjenner det i dag. Da
mente man at kunst skulle fremstille «det skjønne». Senere teorier har pekt på at kunst skal si
noe om samtiden, at kunsten skal stå i motsetning til den virkelige verden, at kunst ikke trenger
å si noe som helst, at kunst skal provosere, eller
at kunst skal formidle følelser.

Alterteppet i Olsvik kirke

Kilder:
www.wikipedia.no & www.ung.no

Glemt historie
Hva er kunst?
Alle har sin egen mening om hva kunst er. De fleste har også
en oppfatning av hva som er bra og dårlig kunst.
Nupen sin kunst er spesiell og kanskje litt fremmed for noen.
Glass bruker han ofte og denne type kunst har en egen måte
å være åpen, innbydende og inkluderende på. Den er i tillegg
gjennomsiktig og lar derfor folk ta del i det som er innenfor.
Glass kan åpne for samarbeid og fellesskap der det før var
stengt.
Farger er også viktig i kunsten. Kanskje spesielt for Nupen sitt
arbeid. Han har sin egen blåfarge, kalt «Nupenblått», som han
kanskje vil bruke i Olsvik kirke.
Blått er en av de «kalde» fargene, men varmen trekkes inn
etterhvert og man får da en ny dimensjon. Himmelen er f.eks.

blå, og siden vi ofte retter blikket mot himmelen når vi tenker
på Gud og kanskje i bønn, kan man tenke at blått er Guds
farge og at den lar oss åpne oss mot Ham.
De som står bak prosjektet ser på kunsten som en del av
skaperverket. Den føyer oss inn i livets og troens mysterium.
Den bygger broer gjennom å åpne sinn og tanker for Guds
rike.
De håper at kunsten vil støtte og gi næring til det åndelige,
i tillegg til å styrke fellesskapet mellom menneskene i
menigheten.
I kirken deler vi alle de store begivenhetene i livet og kunsten
kan være en hjelp til å skape møtesteder for mennesker i
disse ulike fasene av livet.

Olsvik menighetsblad 3-2011 9

Økonomi:
Kunst og Kulturkomiteen tok initativ til denne oppfriskningen
av kirkerommet i Olsvik Kirke. De tok kontakt med Kjell
Nupen, etter en klargjøring med menighetsrådet. Nupen sa ja
og er veldig engasjert. Han har i tillegg gjort det klart at han
ikke forlater prosjektet selv om det tar tid.
Etterpå ble det opprettet en «Nupen-komité» som jobber
med finansieringen av prosjektet. Komiteen består av; Lars
Kristian S. Gjervik, Geir Ove Misje, Reidun O. Andersen,
Emil Matthiesen og Øyvind Fossøy. De har også med seg
Inger Margrethe Stoveland som er kulturrådgiver for Bjørgvin
Bispekontor. Hun er er veldig engasjert, involvert og en god
støtte i arbeidet. Prosessen er altså i gang. Den har pågått i
nesten 2 år, så flere har nok allerede hørt om dette.
Det menighetsrådet nå vil få frem er først og fremst at de
brenner for dette prosjektet og at de syns kunst er viktig.
Kanskje spesielt viktig i et kirkerom. De vil gjerne se at Nupen
sin kunst hjelper menigheten til å få en ny type kontakt
med Gud. Når det gjelder finansieringen, så er noe av det
allerede på plass. Resten skal komme fra eksterne kilder og
blir et spleiselag mellom offentlig støtte, privat næringsliv og
privatpersoner. Det som også er viktig å få frem er at pengene
som kommer inn er øremerket til dette prosjektet og hadde
ikke funnet veien til Olsvik Kirke om det ikke hadde vært for
tanken om utsmykking av vår kjære kirke.
Alle som støtter saken økonomisk gjør det fordi de ser nytten i
utsmykking og fornying. De gir ikke støtten til kirken generelt.
Menighetsrådet har tanker om å involvere beboerne i
menigheten enda mer enn de gjør nå. Etter sommeren håper
de å få til et folkemøte som skal være åpent for alle.
Hvis DU har tanker om prosjektet, si ifra!
Send en mail til: lars.gjervik@bergen.kommune.no.

Sommernatt 2008
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Kjell Nupen
er født i
Kristiansand
i 1955. Han
er utdannet
ved Statens
Kunstakademi
i Oslo og
Staatliche
Kunstakademie
i Düsseldorf.
Nupen er
en allsidig
kunstner som
jobber innenfor
de fleste medier
(maleri, grafikk,
glass, keramikk,
bronse og
granitt) men ser
seg selv først
og fremst som
en maler. Han
har stilt ut i en
rekke land og gjort flere betydelige utsmykkings oppdrag.
Han fikk i ung alder sitt gjennombrudd, og har blitt innkjøpt
av en rekke sentrale institusjoner både i inn- og utland.
Hans kunstneriske reise har fra 1970-tallet med dets
radikale og samfunnskritiske uttrykk, beveget seg mot en
indre reise og søken etter stillhet, hvor kretsingen rundt
tilhøringhet er et viktig gjennomgangstema.
Kilde: www.kjellnupen.no

Kandidater til årets
menighetsrådsvalg

Lars Kristian S.
Gjervik
35 år, Jobber
som fagkonsulent
sosialt arbeid
på Olsvik skole.
Har vært leder i
menighetsådet
siden 2009, og
har tidligere bl.a. ledet menighetens
innovasjonsutvalg. Lars Kristian jobber
alltid for en åpen og raus folkekirke.
Alle skal føle seg velkommen og godt
ivaretatt. Han er en liberal trønder
som er for full likestilling på alle nivå
i kirken. Dette innebærer; ingen
diskriminering av kvinner eller homofile.
For neste periode bør det satses mer
på frivillige medarbeidere, implementere
gudtjenestereformen og realisere
kirkens nye glasskunstutsmykning av
kunstner Kjell Nupen.

Ida Doksæter
26 år, arbeider
som ingeniør.
Hun har vært
nestleder og
medlem av Olsvik
menighetsråd
siden 2005.
Tidligere var
hun leder i Olsvik TenSing og Olsvik
Søndagsskole. Hun er opptatt
av ungdomsarbeid og diakonalt
forebyggende arbeid, samt engasjement
blant frivillige.
Brith B. Bjordal
55 år, er sanger
og deltar aktivt
i mange av
Olsvik menighets
gudstjenester
og samlinger.
Hun har dirigert
kor, ledet baby-,
barne- og småbarnssang og vært med i
menighetsrådet tidligere
Opptatt av kirkemusikalsk arbeid,
gudstjenesten, kirkerommets bruk
og utsmykking og formiddagstreff for
voksne.
Christer van der
Meeren
23 år, studerer
fysikk. Han
har vært med i
menighetsrådet
siden 2009.
Han drifter
menighetens

nettside og har vært ungdomsleder
i menigheten siden 2003. Han vært
deltager på LIV- lederkurs i KFUK/M
regi. Opptatt av unge og frivillige i
menigheten.

Aina Antonsen
Syslak
23 år har studert
kristendom og
studerer nå
arkeologi. Aktiv
i menighetens
diakoniutvalg og
i menighetens
tidligere
ungdomssatsing Rolling Magazine.
Opptatt av trosopplæring, unge i
menigheten, diakoni, rekruttering til
gudstjenester og frivillige i menigheten.
Øyvind S.
Stokke-Zahl
25. Fotograf.
Han har vært
aktiv i Olsvik
Tensing. Opptatt
av en åpen og
inkluderende
kirke, barne- og
ungdomsarbeid og
en samfunnsbevisst menighet.
Cathrine Mørner
født 1991
Cathrine jobber
som industrimekaniker og som
turninstruktør i
Kjøkkelvik IL.
Hun er styreleder
i Olsvik TenSing
hvor hun har
vært ungdomsleder siden 2006. God
danser og sanger. Opptatt av TenSing,
frivilligehtsarbeid og unge i menigheten.
Steinar Arne
Hjartåker
Født 1959
Steinar er
vaktmester ved
Nykirkehjemmet
og har tidligere
jobbet som
forskalingssnekker. Han har
erfaring fra velforening og FAU og er
opptatt av ungdomsarbeidet.

Reidun O.
Andersen
76 år er pensjonert
lektor i fransk og
seksjonsleder
fra Universietet
i Bergen og tar
fremdeles noen
fagoppdrag.
Hun er aktiv i
kunst- og kulturkomiteen i Olsvik kirke
og har vært medlem i menighetsrådet.
Opptatt av å integrere kunst og kultur
i menigheten og utsmykke den videre.
Opptatt av gudstjenestene og ulike
formidlingsformer.
Yngve Jørgensen
født 1955
Yngve arbeider som rektor. Han har
vært leder i ungdomsarbeidet i Olsvik
menighet i en årrekke, særlig i Tensing.
Opptatt av ungdomsarbeid, forkynnelse,
kunst og kultur, samt rekruttering og
lederutvikling.
Ingelin Margrethe Hoff Larsen
67 årer skolerådgiver og lektor.
Aktiv i kirkekor, skolemusikk og
skolerådgiverlaget. Opptatt av
kirkebarnehagen og eldre og ensomme i
menigheten.
Arne Ingar
Tandberg
66 år, er
pensjonert
lærer. Han har
hatt mange
roller i Olsvik
menighetråd.
Opptatt av
å styrke
gudstjenestlivet.
Kari Melhus
Tandberg
67 år, arbeider ved
Nav forvalting. Har
vært medlem av
Olsvik menighetråd
tidligere. Er leder
av Olsvik kirkekor
og medlem i
menighetens

basarkomite.
Opptatt av kirkekoret.
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Hva skal vi hete?

Trosopplæringen i Olsvik kirke
trenger et fengende navn. Vi utlyser
herved en navnekonkurranse.

Trosopplæring er mer enn kunnskap
- det er å få kjennskap til og tro på Gud,
Jesus og den Hellige Ånd.

Hva er trosopplæring?
Det er at ”alle skal få lære å
kjenne den troen de er døpt til.”
Trosopplæringsreformen innebærer at
menigheten langt oftere enn tidligere vil
komme med tilbud til alle døpte fra 0–18
år om å få erfare og oppdage mer om
hva det betyr å være døpt og en del av
kirken. Nye tiltak skal supplere andre
former for trosopplæring som vi allerede
har.

Trosopplæring er mer enn et tilbud
- det er deltakelse.
Trosopplæring er mer enn opplevelse
- det er innlevelse.

Vi forbeholder oss retten til å bestemme
om innkomne forslag kan benyttes eller
ikke.

Trosopplæring er mer enn å besøke
kirken
- det er å komme et sted man hører
hjemme.
Trosopplæring er mer enn å gi ferdige
svar
- den har rom for spørsmål, undring og
tvil.

Formiddagstreff
høsten 2011

8. september
Besøk av sykehusprest ved Røde
Kors sykehjem, Idar Simonsen.
Tema: Presentasjon fra turer til
Israel.
6. oktober
Seniorprest Ottar Reinertsen
3. november
Rollaug Waaler, diakonisse på
Haraldsplass sykehus.
Tema: Diakoni i en travel hverdag
1. desember
Besøk av 4. trinn ved Kjøkkelvik
skole
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!

Både barn og voksne kan sende inn
forslag på navn til trosopplæringen. Vi
trenger et navn som dekker bredden i
det trosopplæringen er og navnet vil bli
et ”varemerke” som bla skal brukes på
ulike breddetiltak.
Navnet skal erstatte: Trosopplæring i
Olsvik kirke. Den heldige vinneren får en
flott premie ☺

Forslag sendes til: Olsvik.menighet@
bkf.no innen 15. juni 2011.

Sommertur

Torsdag 9. juni skal Formiddagstreffet reise på dagstur til Herdla.
Der skal vi besøke Herdla
museum, bevertning på Herdla
menighetshus og avslutte i Herdla
kirke.
Prisen er foreløpig satt til kr 200
pr. stk. Vi reiser med buss fra
kirken kl 9.30 og starter hjemturen
ca. kl 14.00-14.30.
Påmelding innen 06.06.11 til:
Brith Barsnes Bjordal 90 52 47 73
Marit Bjørsvik 48 02 31 45

Basaren
Minner alle på menighetens basar 19. november 2011.
Denne legger grunnlaget for å få inn penger som vi kan
bruke til gode aktiviteter. Vær med du også! Vi trenger folk
som kan selge lodd og fine gevinster. Loddbøker fåes hos
kapellan Ida Greve.
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Dåp
Johan Halvorsen Systad
Michelle Gatland Solheim
Vilde Kristiansen Hammersland
Inge Rojas Bakke
Thor Eirik Olsen
William Olsen
Helena Ask
Nicole Jean Wills
Brage Hopland
Ulrik Hopland
John Sebastian Hovland
Oliver Søvig
Isa Linnea Aanonsen Larsen
Eileen Fondenes Løken
Johannes Fjeld Skulstad
Anna Amalie Bjørklund Johannessen
Ella Lønnestad Wiers
Silje Mæland
Mathea Hansen Fredheim

Offer

April

3. Søndag
1 715,00 til Menighetsarbeidet
10. Søndag
1 563,00 til IKO
17. Palmesøndag
3 676,00 til Nådehjemmet
21. Skjærtorsdag
1 400,00 til Menighetsarbeidet
24. Påskedag
3 569,00 til KFUK-KFUM Global
25. 2. påskedag
3 544,00 til Menighetsarbeidet

Mai

1. Søndag
2 492,00 til Kirkens Sosialtjeneste
Lørdag 7. Konfirmasjon
4 689,50 til Menighetsarbeidet
Lørdag 07. Konfirmasjon
4 288,00 til Menighetsarbeidet
Søndag 8. Konfirmasjon
5 867,00 til Menighetsarbeidet
Søndag 8. Konfirmasjon
5 217,00 til Menighetsarbeidet
Søndag 15. Konfirmasjon
5 287,50 til Menighetsarbeidet
Søndag 15. Konfirmasjon
5 855,50 til Olsvik Tensing

Livets gang
Dåp i andre kirker

Theodor Mosland Gillesdal
- Fyllingsdalen kirke
Mathea Holsen Solvåg
- Førde kirke
Pernille Vinnes
- Laksevåg kirke
Marie Irgens Hansen
- Loddefjord kirke
Elina Rottmann Bjørndal
- Ask kirke
Oda Johnsen Lie
- Fjell kirke
Eline Lewis
- Loddefjord kirke

Begravelser
Trond Tony Espeseth
Ragnar Asbjørn Elde
Rolf Strand
Svein Brede Mella
Aud Rigmor Jørgensen
Kirsten Nilsen
Arthur Skauge
Agnes Andreasdatter Godvik
Carl Johan Bjørnestad

Tid og sted
for Kirkevalget 2011
Valg på nytt menighetsråd finner sted mandag 12. september 2011 fra 09.00
til 21.00 i Olsvikhallen og på Alvøen skole.
Det blir anledning til å avgi forhåndsstemme på menighetskontoret i Olsvik
kirke i åpningstiden i perioden 10. august til 9. september.
Se for øvrig valgkort som sendes ut i august.

Temakveld
høsten 2011
Mandag 19. september
kl. 19.00
Denne gangen er det Ragnar Grøm
som snakker over temaet:
”Johannesevangeliets kristus-skikkelse”

Tapt og funnet

Sted: Menighetssalen i kirken.
Vi starter med god kveldsmat og tid til prat.

Det er funnet en veske med mange
spill til Ninteno DS i kirken. Kan fåes
tilbake ved henvendelse til kontoret.

Velkommen!
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Bjørn-Eivind K Netland og Arve Løvenholdt
T r A d is joN - T ryggh E T - r Esp EK T
Gratis samtale i hjemmet. Døgnvakt: 55 90 19 80

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

post@koba.no
www.koba.no

Føttene trenger
også

fagfolk!

Mona´s
KLINIKK

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40

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

Gudstjenester

Juni

Faste aktiviteter
i Olsvik menighet

Søndag 26.
2. SØNDAG ETTER PINSE
Luk. 16,19 31
Se Loddefjord. kl. 11:00
Dåp og nattverd
E. B.Hetlevik

Torsdag 02.
KRISTI HIMMELFARTSDAG
Luk. 24,46 53
Se Kvarven/Nygård. kl. 11:00
Gudstjeneste
Jon G. Abelsæth og Arve
Hansen Haugland
Søndag 05.
6. SØNDAG ETTER PÅSKE
Joh. 15,26 16,4a
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
HØYMESSE
Nattverd
ARVE HANSEN HAUGLAND
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

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

Juli

Søndag 03.
3. SØNDAG ETTER PINSE
Luk. 14,16 24
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Dåp og nattverd
ARVE HANSEN HAUGLAND
Takkoffer til Kirkens familievern.

ordan
Søndag 12.
PINSEDAG
Apg. 2,1 11
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste
Dåp og nattverd
IDA ELISABETH GREVE
Takkoffer til Rådet for psykisk
helse.

Åpen Barnehage

Søndag 10.
4. SØNDAG ETTER PINSE
Luk. 15,1 10
Se Loddefjord. kl. 11:00
E. B.Hetlevik

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

har
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
Marit Bjørsvik, 55 30 81 87

EGENTL
Søndag 17.
5. SØNDAG ETTER PINSE
Matt. 7,1 5
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Dåp og nattverd
GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

Mandag 13.
2. PINSEDAG
Joh. 3,16 21
Se Alvøen. kl. 12:00
Prostigudstj.
Takkoffer til Laksevåg prosti.

Søndag 24.
6. SØNDAG ETTER PINSE
Luk. 5,1 11
Se Loddefjord. kl. 11:00
O. Dørdal

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
Søndag 19.
TREENIGHETSSØNDAG
Joh. 3,1 15
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Dåp og nattverd
IDA ELISABETH GREVE
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

Søndag 31.
7. SØNDAG ETTER PINSE
5.Mos. 30,11 16
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Dåp og nattverd
IDA ELISABETH GREVE
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

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.

