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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

Andakt:

Steinen

På veien opp til kirken en dag fant jeg
en stein. En pen, glatt stein. Akkurat
som da jeg var liten tok jeg den opp
i hånden, strøk den med fingrene og
puttet den i lommen.

Det er utrolig at noe så hardt som stein
kan la seg forme og få en helt glatt
overflate. Vi tror det ikke når vi første
gangen får høre at det som former
steinen er det stadige skiftende vannet
i elv og hav. Drevet av vind og strøm.
Av bølger og elveskvulp.

Kateket

Jeg gikk videre med steinen i lommen
og tenkte jeg over hva som er med og
former meg. Jeg er ikke den samme
som da jeg var liten jente og lette etter
fine steiner på stranden, er jeg vel?

Diakon

Jeg er voksen og ansvarlig, tror jeg.
Men er jeg slipt, som en stein i en
vannstrøm?

Hans-Petter Dahl
Jobb: 55 30 81 76
Mobil: 971 67 683
hans.petter.dahl@bkf.no
Ingrid Vik
Jobb: 55 30 81 67
ingrid.vik@bkf.no

Kantor

Rune J. Klevberg
Jobb: 55 30 81 75
Hjem: 55 93 39 23
rune.johnsen@bkf.no

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

Den dagen jeg tok imot Jesus som
min Frelser ble jeg også møtt av Den
Hellige Ånd. Guds egen strøm og ånd
og kraft. Hele mitt liv, med alle skarpe
og runde kanter stod åpent for den
treenige, allmektige Gud.
Jeg vet og tror at Jesus er i alt som er
i mitt liv. I alle de bølgene som har slått
over meg, de som var gode og varme

Tekst og foto: Ida Greve

strømmer fra venner og andre som ville
meg vel.
De som gav meg glede og hjalp meg å
legge bort det vonde og vanskelige
Jesus var der når motstandens og
fortvilelsens vinder blåste mot meg og
ville rive meg ned. De som ville si at
jeg ikke er noe, ikke kan noe. Da slipte
han meg ved Åndens vind og bølger så
ikke det vonde skulle ha noe å henge
seg fast i.
Det kan koste når Jesus forteller oss
sannheten om vårt liv. Han viser oss
det som er skarpt og stikker ut som en
snublestein for oss selv og andre.
Å følge Jesus kan slipe ned vår stolthet, alt vi trodde vi kunne og burde.
Det kan og skal slipe ned det som står
i veien for at vi i stort og lite kan svare
”Ja” når Herren møter oss og ber oss
om å følge Ham.
Når troen får slipe oss og forme oss
ved Guds ord, da har allerede Gud for
lenge siden tatt oss opp i hånden og
puttet oss i lommen.
Han så korset i vårt hjerte, det eneste
merket som er adgang til Guds rike.
Kan du se korset i steinen?
Vil du la Jesus forme deg?

Kirketjener

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

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

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

Koordinator

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

Leder - men.råd

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

Kjære medlem i Olsvik menighet
I skrivende stund kjemper høsten
seg plass, det fossregnet i dag tidlig
og det var surt. Men, da jeg leverte
min datter i barnehagen fikk jeg noen
oppmuntrende ord; værspåmennene
sier det skal bli tidenes september. Ja
ja, den som ser positivt på tilværelse,
håper og tror, lever lengre.
Menigheten har fått ny fast prest,
hurra! Ida Elisabeth Greve er hjertelig
velkommen, hun er ønsket. Det var
innsettelse søndag 22. august med
fin gudstjeneste og god stemning på
kirkekaffen i kjelleren etterpå. Kjekt å

treffe alle nye som kommer til kirken og
alle som har vært her i mange år.
Til sist har jeg en oppfordring til deg, det
er rett og slett et spørsmål som jeg lurer
på. Hva er det som gjør at du er medlem
i Den Norske kirke, i Olsvik menighet.
Hvorfor er du med? Jeg har tenk mye på
dette selv. Hvorfor er jeg med? Hva gir
det meg? For mange vil nok dette være
et nokså unødvendig spørsmål. Mange
vil kunne svare raskt og greit. Men,
kanskje vil mange ha vanskeligheter
med å sette ord på eller forklare hvorfor
en er med. De fleste av oss som er
medlemmer er ikke så aktive, vi går ikke
så ofte i kirken og deltar ikke så ofte på

Olsvik menighetskontor

Olsvikåsen 109 (ved kirken)
Telefon: 55 30 81 70,Faks: 55 30 81 79
E-post: olsvik.menighet@bkf.no
Postadresse
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Kontortid: Alle dager:
Kl. 10.00 til 14.00
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passer.
Kontonummer: 9521.05.13699
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arrangement og tilbud som kirken har.
Men likevel ønsker vi å være medlem.
Jeg lurer på hvorfor det er slik. Send
meg gjerne svar pr. brev eller helst på
mail, merket ”hvorfor jeg er medlem”.
Jeg tar opp tråden neste gang.
Adresse:
Olsvik menighet v/leder
Olsvikåsen 109
5183 Olsvik
Mail: bjarne.andersen@bkf.no
(menighetskonsulenten sin mail)
Lykke til men refleksjonen og riktig god
høst.

Konfirmantenes salme

Tekst: Ida Elisabeth Greve

St. Patricks brynje
Kristus, min konge,
stå ved min side,
stå for mitt ansikt,
stå bak min rygg,
stå i det høye,
stå i det dype,
bo i mitt hjerte,
mektig og trygg
Kristus, min hjelper,
vær ved min høyre,
vær ved min venstre,
vær du mitt skjold.
Bli når jeg sover,
blir når jeg våkner,
bli når jeg vandrer,
vern meg mot vold.

Styrer - åpen bhg.

Men. konsulent

Nytt fra menighetsrådet

Kristus i alle øyne
som ser meg,
Kristus i alle
tanker og ord.
Kristus i alle
lyttende ører.
Kristus i alt
jeg møter på jord.

St. Patricks brynje er kanskje den mest
kjente av de keltiske tekstene. Den er
tradisjonelt lagt i St. Patricks munn, den
britiske kristne gutten som ble tatt til
fange og solgt som slave i det hedenske
Irland tidlig på 400-tallet, som rømte
men siden vendte siden frivillig tilbake
som misjonær. Han endte som Irlands
nasjonalhelgen og den som fikk æren
for å ha kristnet irene. Denne salmen
er inspirer av Paulus’ ord i Efeserbrevet
6,10-18 om å kle seg i Guds fulle
rustning.
I Olsvik har vi tenkt å bruke denne
salmen som en gjennomgangs salme på
gudstjenester der konfirmantene er med
og på andakter når vi samles.
Hvis du vil synge med så er melodien
den samme som til Cat Stevens
”Morning has broken”.
Denne salmen og deler av teksten er
gjengitt fra ”Sanger på reisen” utgitt på
Verbum 2005
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Åpen barnehage:

Velkommen!

Olsvik menighet sin åpne barnehage
er åpen mandag og fredag fra 9.0014.00, og onsdag fra 9.00-15.00. Barn
under skolealder sammen med en
voksen er velkommen til å delta på
alle våre aktiviteter. Det er mye lek,
samling hver dag, turer i skogen,
formingsaktiviteter ved bordet,
Knøttsing, minigudstjenester, i tillegg
til babysang og babymassasje. Vi
serverer lunsj for de som ønsker det.

og voksne som benytter seg av tilbudet,
men vi har alltid plass til flere. Vi i
personalet gleder oss over å møte nye
barn og voksne, men også over å ha
en stabil og flott gjeng som kommer til
oss. Vi har et godt, inkluderende miljø
for alle. Barna opplever utfordring i nye
leker og lekekamerater, mens de voksne
blant annet kan utveksle gode råd og
ideer.

Dette semesteret utvider vi også
lokalene og får et eget rom der de
største kan
utfolde seg
litt mer, men
også få ro og
konsentrasjon
til lek. I
tillegg har vi
muligheten til å
dele barna inn
i grupper ved
Babymassasje
samlinger eller
starter
høytlesning. Vi
8.september.
har også fått
Dette er
lov til å utvide
helt nytt for
lageret vårt,
barnehagen.
noe vi sårt
Vi har fått
trengte. Derfor
utdannet
ser vi frem til
instruktør fra
nye og enklere
Bergen Body
tider når det
Work som
gjelder tilgang
Marcus i dyp konsentrasjon...
vil holde et
til leker og utstyr
kurs over 6 ganger. Her er det bindene
i barnehagen.
påmelding og kursavgift. Se nettsiden til
barnehagen for mer informasjon.
Hvert semester finner vi på ulike
høydepunkter. Denne våren hadde
Barnehagen har mange fornøyde barn
vi auksjon til Haiti en søndag, der vi
Babysang vil vi starte opp igjen med
mandag 6.
september kl.
12.00 (NB!
Merk nytt
tidspunkt).
Babysang er
for de minste
barna, ca opp
til ett år.

Thailand:
Tekst og foto: Nina Angeltveit

Tekst: Ida Elisabeth Greve

I vår har det vært en
del snakk om Thailand i
nyheter og aviser.
Her i Olsvik menighet
har vi misjonsprosjekt i
Thailand.
Mennesker som vi har
vært med å støtte har blitt
berørt av oppstanden.

Noa feires med sang!

inviterte alle til å komme i kirken, først
på gudstjeneste og deretter til auksjon
og salg i kirkekjelleren. Dette var en
stor suksess. Både små og store var
ivrig med på både forberedelser og
gjennomføring. I mai hadde vi utflukt til
Akvariet med buss. Været viste seg fra
sin aller beste side, og selene gjorde
inntrykk med sine kunstner.
Allerede nå er søndag 5. desember
satt av til barnehagen. Først med
gudstjeneste, der vi skal delta, og
etterpå med juleverksted i kjelleren.
Inntektene skal gå til frelsesarmeen,
og håpet er at slumsøstrene kan delta
sammen med oss denne dagen. Vi
oppfordrer hele menigheten
og staben til å sette av
datoen alt nå på kalenderen!
Mange tror at deres barn er
for små til å komme, men
opplever likevel gleden og
den avvekslingen det er å
være sammen med flere i
samme situasjon. Babysang
og babymassasje er spesielt
beregnet på de aller minste,
men man er velkommen i
barnehagen ved alle andre
aktiviteter også.
Vi gleder oss over
utviklingen til barnehagen og
ønsker både nye og kjente
brukere av barnehagen
velkommen.
Les gjerne mer om oss
på vår nettside: www.
olsvikopenbarnehage.no
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Smilets land

Unntakstilstand har hindret
folk fra å bevege seg ute
som de vil, å samles i
grupper over 5 har blitt
forbudt og det er streng
sensur på alt som sendes
av informasjon. Når
dette leses har kanskje
tilstandene gått tilbake
til det ”normale”. I noen
familier vil det imidlertid
være sorg og angst også i
tiden fremover.
Unntakstilstanden gav
militæret makt til å slå ned
må motstand, og de gjorde
det. Mange mennesker har blitt drept og
mange er forsvunnet.
I mediene gitt det etter hvert litt i surr
med gruppene som kalte seg røde
og gule og til slutt kom det noen
aggressive sorte inn. Bildet ble mer
og mer komplisert og media fikk andre
ting å skrive om, bryllup i Sverige og
badetemperaturer.
I Norge var vi lykkelige i 1814 da vi fikk
vår egen grunnlov. Selv om vi ikke fikk
vår egen nasjonalstat og konge før i

1905, så hadde vi vår egen lovgivende
forsamling.
I Thailand har så mye som 17
forskjellige grunnlover avløst hverandre.
De fleste innført etter et militærkupp.
Men vi som bor langt borte har ikke hørt
så mye, det er så sivilisert i Thailand, så
rolig.
Det Thailand vi ikke ser i
fjernsynsreklamer for et fantastisk
ferieland (som Thailand er) er de store
urettferdighetene i et sterkt klassedelt
samfunn.

I vår har mange kjent på kroppen
hvor mye det koster å tale om mene
noe annet enn myndighetene. De ble
har vært de hardest rammede var
likevel ikke de som stod i grupper og
demonstrerte, men vanlige folk som
fikk gatene sine fulle av sperringer,
lokalbutikken sin sperret, og måtte
kjenne på redselen over at det ble skutt
på kryss og tvers i gatene de bodde i.
Det skulle ikke være opprør og strid i
smilets land.
De små barna som blir
født på Nådehjemmet
som vi støtter skulle få
vokse opp i en verden der
det var håp om en god
fremtid.
Barndommen skulle være
smilets land. Barna burde
få leve slik at de kunne
smile til verden og de
skulle møte smil hos oss
voksne.
Vi kan synes at verdens
problemer er langt borte
og at vi ikke kan gjøre
noe. Gud kaller oss til
å bry oss! Til å sende
et smil til en motløs og
forsøke å hjelpe dem som
er bedrøvet.
La oss sammen arbeide
for at verden kan bli full
av land med smil i.
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Speiderne:
Hvert 4. år arrangerer Norges KFUK og KFUM speidere landsleir – og i år
var det landsleirår – denne gang på Lista i Farsund kommune.

Grønn Action

Tekst og foto: Margith Johnsen

Knapt 5000 speidere - deriblant en liten flokk fra Loddefjord I. hadde en flott
leiruke - på den nedlagte flyplassen.
Været var vekslende – men når vi kunne sette opp teltene – og ta dem ned i
fint vær – da kan man tåle litt regn ellers.
Til og med var det opphold på haiken!
Grønn action – var tema for leiren – og det gikk igjen i det meste som skjedde
– med hovedvekt på kildesortering – ellers var det: Bibelaction – speideraction
– Strandaction – Konsert med Ten-Sing Norway - m-m-

Kildesorteringsplassen vår.

Liten – men fornøyd flokk

Oppvask

Vel hjemme fra haik
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Skal vi få maten kokt må vi ha ved, og da må den sages og hugges.

Klar for å gå til leirens siste leirbål

Her må det planlegges
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Formiddagstreff Jubileumskor

høsten 2010

9. september
Besøk av visesangeren Erling Johannessen. Ida E.
Greve, vår nye kapellan er også med.
7. oktober
Heidi Halvorsen fra Frelsesarmeen kommer.

11. november
Olav Øgaard kommer med Slettebakken pensjonistkor.
Dette er også 20-årsdagen for innvielsen av Olsvik kirke.
9. desember
Som alltid i advent er Kjøkkelvik soles mellomtrinn på
besøk.
28. desember
Julefest
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!

Bønn
Jeg legger i dine hender
Det livet jeg fikk fra deg
Og ber deg, min Gud, å føre
Sjelen på livets vei.
Jeg legger i dine hender
Den dag som i dag er min
Og ber deg, Herre, å gjøre
Dagen i dag til din.
Jeg legger i dine hender
Det landet du gav oss til mor
Og ber deg, min Gud, å verne
Vår elskede fedrenejord.
Jeg ber deg for hele verden
Og alt som i verden skjer.
Du er min Herre og hyrde
Så frykter jeg intet mer.
Andreas Borch Sandsdalen

2010

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

Linnea Linde Krogenæs
Fredrik Søilen Markhus
Linnea Kristiansen Knudsen
Aleksander Bårdsen
Sander Aas Bolstad
Olav Sundby Waage
Mathilde Engelsen Johannesen
Robin Vetaas
Christian Bødtker Andersen
Julian Holmelid Rakvåg
Oskar Hovstad
Adelia Karim Birkeland
Victoria Garnes
Synne ‑ Sofie Lid
Iselinn Skogstrand

Konsert

Som annonsert i juninummeret av menighetsbladet
blir det konsert i Olsvk kirke søndag 26. september.
Konserten er et samarbeidsprosjekt mellom Olsvik
kirkekor, Øygardskoret, Strusshamn kirkekor og Sotra
reviderte. I tillegg blir det med musikere fra Harmonien
og fire sangsolister. På programmet står følgende verker
for kor, musikere og solister.
Johann Sebastian Bach: Kantate nr. 37: Den som tror
og blir døpt (Wer da glaubet und getauft wird.
Henry Purcell: Syng nu højt for Gud (Sing unto the Lord)
Dessuten blir det framført en del orgelmusikk.
Alle er hjertelig velkommen til denne konserten.
Olsvik kirke søndag 26. september kl. 18.00
Olsvik kirkekor, Strusshamn kirkekor,
Sotra reviderte og Øygardskoret
Musikere og sangsolister
Musikk av bl. a. J.S.Bach og H.Purcell
Dirigent: Anne Lise Grøm
Ved orgelet: Rune Johnsen Klevberg og
Gerd Inger Eide Yddal
Inngang kr. 100,-

Julemesse 2010
Noter deg allerede nå at
menighetens utlodning/ julemesse
blir 20. november
Har du lyst og anledning – å bidra med små eller store
gevinster? – ta kontakt med menighetskontoret.
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Døpte

Offer

Livets gang
Døpte i andre kirker

Knut‑Leandar Michelsen Kavli
- Nygård kirke
Victoria Lambrechts Støylen
- Loddefjord kirke
Jørgen Rauset Neteland
- Norheimsund kirke
Linda Elise Furudal
- Kjølsdalen kirke
Nora Madeleine Fossmark‑Fjeldstad
- Laksevåg kirke
Nathaniel Vevatne
- Loddefjord kirke
Bianca Bø Solvik
- Laksevåg kirke
Julian Sandal Rikstad
- Loddefjord kirke
Jakob Alexander Sneesby
- Nedstryn kyrkje
Willy Sebastian Hansen
- Laksevåg kirke
Tristan Devik
- Laksevåg kirke

Døde

Ingvald Johan Krabbedal
Elfrida Rolfsvaag
Raimo Juhani Poutanen
Signe Bergit Birkeland
Marius Hindenes
Svein Arne Eggum
Klara Egge
Mary Alice Kismul

Vigde

Sarah Rinky Solheim
og Tommy Hjortland
- i Loddefjord kirke
Maja Karin Glesnes Fossedal
og Hans Olav Torpe
- i Laksevåg kirke

Temakvelder

Mai

Søndag 30.
Samemisjonen		

1 582,00

Juni

Søndag 6.
Menighetsarbeidet
Søndag 13.
KFUK-KFUM-speiderne
Søndag 20.
Rådet for psykisk helse

2 251,50
1 294,00

Vi satser på 2 bibeltimer/ temasamlinger denne høsten.

2 595,50

27. september
kommer biskopen vår, Halvor Nordhaug, for å
snakke om dåpen i Den norske kirke.
Tema: “Dåpen i lære og praksis”

Juli

Søndag 4.
Menighetsarbeidet
2 882,00
Søndag 18.
Norges Kristelige Student- og
skoleungdumslag		
2 463,50

August

Søndag 1.
Menighetsarbeidet
Søndag 15.
KFUK-KFUM-Global

høsten 2010

1 406,50
2 875,50

Neste bibeltime/temasamling blir enten 8. eller 15. november.
Her er ikke tema fastsatt enda,ei heller hvem som skal undervise, men hold
av disse datoene. Nærmere informasjon i neste menighetsblad, oppslag i
våpenhuset og under kunngjøringer i gudstjenesten.
Samlingene starter kl. 19.00.
Sted: Menighetssalen i Olsvik kirke.
Vi starter med god kveldsmat og tid til prat.

Velkommen!
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Det lokale begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen Vest

Damsgårdsveien 210 · 5163 Laksevåg
Tidligere Gravferdstjenesten i Bergen – nå lokalkontor for

-opplevelser på kjøpet

ÅPNINGSTIDER:
www.vestkanten.no
Haakonsernveien 63, 5173 Loddefjord

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

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

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

www.abbedissen.no

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

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

Espen
Polden

Elin Mikkelsen
Berntsen

Heine
Polden

Tom
Wilson

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

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

AVD. BERGEN VEST

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

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no

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

Føttene trenger
også

fagfolk!

Mona´s
KLINIKK

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40
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Returadresse:
Olsvik menighet
P.b. 549 Olsvik
5884 Bergen

Gudstjenester
September

Søndag 5. kl. 11.00
15. SØNDAG ETTER PINSE
Joh. 5,1-15
PRES.GUDSTJENESTE
Greve/Dahl/Sang
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Søndag 12. kl. 11.00
16. SØNDAG ETTER PINSE
Luk. 10,38-42
GUDSTJENESTE
Dåp og nattverd
A. H. Haugland
Takkoffer til Norsk
Lærerakademi.

Faste aktiviteter
i Olsvik menighet

Oktober

Søndag 03. kl. 11.00
19. SØNDAG ETTER PINSE
Mark. 10,17-27
KRIK gudstjeneste
Nattverd A H Haugland
Takkoffer til Strømmestiftelsen.
Søndag 10. kl. 11.00
20. SØNDAG ETTER PINSE
1.Mos. 9,8(9-11)12-17
GUDSTJENESTE
Dåp og nattverd
IDA ELISABETH GREVE
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

ordan
Søndag 19. kl. 11.00
17. SØNDAG ETTER PINSE
Luk. 7,11-17
Olsvik kirke. kl. 11:00
Høsttakkefest
Dåp og nattverd
Ida Greve
Takkoffer til Loddefjord 1 KFUK
-Speidere.

Søndagsskole

Olsvik TenSing

Åpen Barnehage

Kirkekoret

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

Hvem: Barn med følge
Tid: Onsdag kl. 09.00 - 15.00
Mandag og fredag
kl. 09.00 - 14.00
Kontakt: Nina Angeltveit
Tlf: 934 84 391

har

Søndag 17. kl. 11.00
21. SØNDAG ETTER PINSE
Mark. 10,13-16
Misjonsgudstjeneste
Dåp og nattverd
Ida Greve
Takkoffer til Okhaldunga hosp.
Nepal, Normisjon.

Olsvik Barnekor

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

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

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

Formiddagstreff

du

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

EGENTL

Søndag 26. kl. 11.00
18. SØNDAG ETTER PINSE
Joh. 8,31-36
Diakoniens dag
Dåp og nattverd
Kolaas/Vik
Takkoffer til Diakoniarbeid i
Olsvik.

Søndag 24. kl. 11.00
22. SØNDAG ETTER PINSE
Matt. 11,25-30
UNG MESSE
Nattverd Ida Greve
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

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
Søndag 31. kl. 11.00
BOTS- OG BEDEDAG
Luk. 13,23-30
Bots- og bededag
Nattverd
A H Haugland
Takkoffer til TV-aksjonen.

GENTLIG?
EGENTLIG?
Hvordan har du det…

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

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

(Jentene)
Hvem: 7 år og oppover
Tid: Tirsdag 18.00 - 19.30
Sted: Speiderhuset,
Gamle Kjøkkelvik vei 91
Kontakt: Margith Johnsen
Tlf: 55 26 99 03

KFUM-speiderne

(Guttene)
Hvilende f.o.m 1.1. 2010
Kontakt: John-Arne Solheim
Tlf: 900 65 050

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

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

Kirkeringen

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

ET MENNES
ViktigNÅR
informasjon
LIVE
Olsvik menighetsblad betraktes som offentlig informasjon og
nærmiljøblad. Av de ca. 12 000 personer som bor i Olsvik hører
ca. 10 100 til Den Norske Kirke. Derfor er menighetsbladet ikke
definert som uadressert reklame.

