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Skriv deg Jesus på mitt hjerte...
Skriv deg Jesus, på mitt hjerte,
du min konge og min Gud.
At ei lyst, ei heller smerte,
deg formår å slette ut!
Denne innskrift på meg sett:
Jesus i fra Nasaret,
den korsfestede, min ære
Og min salighet skal være.
Alle har vi vel gjort våre gode og mindre
gode erfaringer i fellesskap.
Hvorfor er det slik at i noen
sammenhenger blomstrer vi? At
våre ord og handlinger blir tatt i beste
mening? I andre sammenhenger
får man derimot en opplevelse av at det
meste blir galt. Uansett hvor hardt
vi og andre anstrenger oss..
Det finnes nok ingen enkel oppskrift på
et velfungerende fellesskap. Vi får
stadig brynt oss. Men man kommer nok
et stykke på vei når man øver seg i å
akseptere forskjeller hos hverandre.
Ikke bare som ”den rette teori”. Det er i
praksis vi merker den enkeltes holdning!
”Visdom i hjertet gir klokskap i tale, en
får mer og mer kunnskap å bære fram.
Vennlige ord er som dryppende honning,
søte for sjelen og sunne for kroppen.”
Disse ordene fra ordspråkene gir oss en

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

retning for våre fellesskap. I vår relasjon
til Gud kan visdommen i hjertet utvikles.
Visdommen til å ”bite seg i tunga” selv
om lysten til å komme med en skarp
kommentar gjør seg aldri
så gjeldende. Visdommen til å gå litt i
seg selv der det er mest fristende å
samle på kritikken mot andre.
Visdommen til å ikke gå i selvforsvar når
man kanskje skulle tatt imot et hjelpende
råd.
Bruk de anledningene du har til å la
Guds visdom vokse i deg. Vær stille for
han. På gudstjenesten, i naturen, i bilen
eller hvor som helst. Vær oppmerksom
på at det kan komme til å gjøre en
forskjell! Mest spennende er det kanskje
å oppdage hvordan omgivelsene også
kan komme til å forandre seg..
Lykke til!
Tekst: Marit Bjørsvik
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Nytt fra menighetsrådet
Kirkevalget er gjennomført og det nye
menighetsrådet overtar stafettpinnen i
november.
Gjennomføringen av valget gikk bra, men
valgoppslutningen er fortsatt lav. Selv
om den har mer enn doblet seg etter at
kirkevalget nå blir gjennomført sammen
med kommune og fylkestingsvalg, er den
fortsatt på bare 5,9 %. Takk til alle som
benyttet stemmeretten.
Det nye menighetsrådet er historisk
ungt. Snittalderen er på ca. 32 år! Takk
til alle som har sagt ja til å gjøre en jobb i
menighetsrådet, dette blir spennende, jeg
gleder meg.
Sittende menighetsråd hadde sitt siste
fulle møte 6. oktober. Jeg vil rette en
stor takk til alle i menighetsrådet for godt
arbeid i denne toårs-perioden. Særlig

er vi fornøyde med at satsningen på
trosopplæring virkelig har ført til mange
nye aktiviteter og tilbud til barn og unge
i menigheten. Aktivitetsomfanget stiger
raskt og det er å forvente at det vil fortsette
å stige helt til vi har gode tilbud til alle fra
0 – 18 år.
Som mange har oppdaget foregår det
en del bygningsarbeid i kirken for tiden.
Brakken utenfor kirken skal stenges
og fjernes og i den forbindelse blir
kontoravdelingen bak kirkerommet
bygget om slik at det blir flere kontorer.
Dette er en midlertidig løsning mens vi
venter på utbygging av kontorfløyen som
BKF planlegger å begynne på i 2012. I
tillegg gjennomfører vi rehabilitering og
standardheving av noen rom i kjelleren.
Dette er særlig «klubbrommet» og
kjøkkenet.

Bjørg Karin Husa har takket ja til å fortsette
som vikar i frivillighets-koordinatorstillingen
fram til oktober 2012. Dette er vi veldig
glade for.
Til sist vil jeg oppfordre alle til å ta turen
innom kirken i kunst- og kulturuken. Her
er det både program og utstillinger som
favner vidt. Selv skal jeg i alle fall få med
meg ung messe med TenSing søndag
23. okt. kl. 11.00, Jazzkonsert med Pastor
Wangs Quintet fredag 28. kl. 20.00 og
ta med meg barn på teaterforestillingen
”Farvel herr Muffin” lørdag 29 kl. 16.00, jeg
gleder meg. Les gjennom hele programmet
og finn din favoritt. Velkommen.

Tekst: Lars Kristan Stendahl Gjervik, leder

Min salme
I ettertid av 22. juli var det et stort antall
aktiviteter, seremonier og konserter
som ble holdt for å samle alle i landet
vårt. Vi hadde alle et behov for felleskap
og familiene til de rammede og dem
som var skadet hadde behov for vår
omsorg og varme.
Begreper som felleskap og demokrati kom
frem i lyset og Nordahl Griegs vakre dikt
ble sunget høyt og klart. Men det var et ord
som ble brukt mer enn noe annet og det
var K J Æ R L I G H E T
I salmeboken fra 1985 er det en salme de
fleste forbinder med kjærlighet og det er
”Kjærlighet fra Gud”. Den er fremdeles en
gjenganger både i begravelse og bryllup,
men salmeskatten har mange flere vakre
salmene med kjærlighet som motiv.

I den nye salmeboken er det kommet med
en salme som taler om en kjærlighet mer
sterk og vill og uendelig. Den kjærligheten
som kommer fra Gud og som Han selv
er kraften i. Teksten er av den britiske
salmedikteren Alison M. Robertson og
melodien av John Bell. Sistnevnte er
skotsk prest og salmedikter. Han hører til
Iona, et gammelt kloster som er bygget om
til å romme dagens mennesker og deres
religiøse lengsel. Bell er hovedsakelig
interessert i fornyelse av menighetens
lovsang på grasrotplanet. Hans tekster
settes ofte til tradisjonelle irske, skotske,
engelske eller gamle keltiske melodier og
også hans egne melodier står i samme
arven.
Tekst: Ida Greve

Kjærleik er gleda, uendelig sterk,
kjærleik er krafta som syng om Guds verk,
kjærleik er godleiken, ekte og sann.
Gud er i kjærleiken, den kjem frå han.

Kjærleik er lyset når alt synest svart,
kjærleik er heilskapen du har erfart,
kjærleik er tillit frå venen du fann.
Gud er i kjærleiken, den kjem frå han.

Kjærleik er fryden i songen som kling,
kjærleik er håpet som når alle ting,
kjærleik er motet som gjer at du kan.
Gud er i kjærleiken, den kjem frå han.

Kjærleik er Skapar og Ande og Son,
kjærleik er Gudsriket, gjeve som lån,
kjærleik er vegen dei heilage fann.
Gud er i kjærleiken, den kjem frå han.
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Midlertidige løsninger

Som mange av dere har lagt merke til
har det den siste tiden vært mye rot
bak i kirkerommet. Kanskje har dere
også lagt merke til at det står parkert
firmabiler som tyder på at det arbeides
mer enn vanlig i kirken vår, og dersom
dere har tatt dere en tur rundt Olsvik
kirke har der kanskje til og med sett at
et par nye vindusåpninger er skåret ut
og at vinduer er på plass der det før
bare var vegg.
Ganske snart vil en enda tydeligere
forandring finne sted: Den gamle brakken
som i dag rommer fire kontorplasser og
spise/møterom for de ansatte vil forsvinne
for godt.
Olsvik menighet har allerede i flere år

ventet på et skikkelig og permanent
tilbygg til dagens kontor. Da Rolling
Magazine i sin tid ble satt i gang
ble en midlertidig brakkerigg satt
opp for å avhjelpe behovene i en
overgangsperiode. Dessverre ble
denne perioden lengre og lengre mens
forholdene inne i brakken i alle fall ikke
ble bedre. Den har allerede stått der i
over tre år og beskjeden var at vi ikke
kunne forvente endringer i de nærmeste
fem. Brakken mangler ventilasjon og
vann og det har vært og er flere lekkasjer.
Kort sagt har bygget ikke vært i pakt
med kravene til helse, miljø og sikkerhet.
Like før sommerferien forlangte derfor
hovedverneombudet i Bergen Kirkelige
Fellesråd (BKF) at noe måtte skje raskt.
BKF foreslo at det skulle arbeides
videre langs to fronter: På den ene
siden ble menigheten lovet at arbeidet
med planlegging og bygging av det nye
tilbygget skulle forseres med tanke på
byggestart høsten 2012. For det andre
ble det igangsatt arbeid for å frigi brakken
så raskt som mulig. Som en midlertidig og
snarlig løsning på problemet med brakken
ble det i forståelse med de ansatte satt
i gang en del arbeider inne i kirken for
å skaffe flere kontorarbeidsplasser.
Arbeidene skal etter planen ferdigstilles i
løpet av høstferien.

Når støvet har lagt seg skal diakon Marit
ha fått kontor i det gamle kontorbygget
der kopimaskinen vår står i dag, mens
Bjarnhild og Bjørnar som arbeider med
trosopplæring, får hver sin kontorplass i
det som før var et lager like bak orgelet.
Prestesakristiet skal midlertidig deles i
to, og i den ene delen skal det bli plass
til Arve Hansen Haugland. Dåpssakristiet
skal fungere som møterom og lunsjrom,
og her får vi nå et mindre tekjøkken.
Det fine med denne løsningen er at
kirketjeneren nå får lettere tilgang til
vask av nattverdskalker blant annet.
Kirketjenerens lager blir imidlertid nytt
kopirom.
Den virkelig store utfordringen midt i
alle disse midlertidige løsningene er
at vi mister nesten all lagerplass inntil
permanent kontorløsning er på plass. Noe
har vi klart å stue vekk andre plasser,
en del rot har vi kvittet oss med og en
del småting fordeles på kontorene, men
som dere ser bak i kirken er det en del
større gjenstander som vi ikke får plass
til. Håpet er å få til en svært midlertidig
skillevegg som kan skjule det meste inntil
den nye kontorløsningen er realisert. Nå
venter vi spent på at BKF skal legge fram
de endelige planene for oss.
Tekst: Bjarne B. L. Andersen

Bibel 2011 lanseres 19.oktober

Bibel for nye generasjoner og nye medier
– Når Bibelselskapet nå investerer i
en ny bibeloversettelse, er det ikke
minst for å gi nye generasjoner
nærhet til Guds ord. De skal få
oppleve at Gud snakker deres språk,
sier generalsekretær Stein Mydske i
Bibelselskapet.
– Vi håper også at vi gjennom en ny
oversettelse kan nå ut til mange nye
lesere. Derfor blir bibelteksten også
lansert i andre medier, og ikke bare som
bok. Vi vet at ungdom bruker mer
tid på mobiltelefon, iPad, lesebrett og PC
enn på vanlige bøker. Der skal de også
finne vår nye bibel.
Nynorsk og bokmål samtidig
– Vi er privilegert som samtidig får to
nye bibeloversettelser, én på nynorsk og
én på bokmål. Det er ikke mer enn 107
år siden den første hele Bibelen kom
på riksmål (1904) og det er 90 år siden
den første hele Bibelen kom på nynorsk
(1921), forteller Mydske.
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– Hvorfor en ny oversettelse?
– Norsk språk forandrer seg raskt, og det
er derfor en spesiell utfordring å lage et
nytt bibelspråk som både kommuniserer
godt med ungdom og som ikke blir for
hverdagslig og uhøytidelig. Dette
var en hovedgrunn til at arbeidet med
å revidere 1978-oversettelsen ble satt i
gang.
Nytt bibelspråk
Synet på hva som er den beste og
riktigste oversettelsesmetoden har
også endret seg noe på de siste 30-40
årene. Den forrige oversettelsen var mer
meningsbasert og brukte langt flere ord
for å omskrive ordene i den hebraiske og
greske teksten.
– Bibel2011 får et mer moderne norsk
språk både på nynorsk og bokmål. Ord
som ikke lenger er i vanlig bruk, og som
for mange er uforståelige, blir erstattet.
Bibel2011 får et norsk bibelspråk som

ligger tettere
opp til den
opprinnelige
teksten slik
vi kjenner
den. Det
gjelder
særlig i
bruken av
ordbilder og
metaforer,
noe som
blir tydelig
i både
fortellende
og poetiske
tekster,
forteller
generalsekretær i Bibelselskapet, Stein
Mydske.
For mer informasjon, kontakt prosjektleder for
lanseringen; Dag K. Smemo Tlf: 924 03 700,
e-post: dks@bibel.no.

La barna komme til meg
Denne oppfordringen kom Jesus med
da disiplene hans ville vise bort en
gruppe som ønsket at barna skulle
få møte ham. Disiplene tenkte sikkert
at Jesus hadde nok med alle de
voksne som ville treffe ham. De ville
skåne Jesus for alt maset. Mesteren
hadde da viktigere ting å ta seg av!
Reaksjonen fra Jesus var voldsom.
Han ble rasende på disiplene. Hvis det
var noen han ville bruke tid på, så var
det barna.
Hver gang vi har dåp i Olsvik kirke,
leses denne historien om Jesu møte
med barna. Det er mange foreldre som
velger å la barna bli døpt i den fine kirken
vår. Statistikken viser at nesten 150
barn i Olsvik menighet blir døpt hvert
år. Vi gleder oss over at vi får så mange
nye medlemmer i menigheten hvert år,
samtidig som det er en stor utfordring.
Hvordan skal menigheten klare å ta imot
alle disse unge kirkemedlemmene og
deres familier på en god måte?
Jesus selv gjorde barna til
hovedpersoner, og da er det viktig
å legge forholdene slik til rette at vi
ikke hindrer dem i å komme til kirken.
Menighetsrådet er opptatt av dette og
har i sin handlingsplan et eget punkt
som omhandler styrking av barne- og

De bar små barn til ham for at han skulle
røre ved dem, men disiplene viste dem
bort. Da Jesus så det, ble han harm og
sa til dem: «La de små barna komme til
meg, og hindre dem ikke! For Guds rike
tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier
dere: Den som ikke tar imot Guds rike
slik som et lite barn, skal ikke komme
inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la
hendene på dem og velsignet dem.
Mark 10,13-16
ungdomsarbeidet. Noen tiltak er satt
i verk og andre er under planlegging.
Menigheten ønsker å gi et godt tilbud til
barn både søndager og hverdager.
- Ca. en gang pr. mnd. er gudstjenestene
spesielt tilrettelagt for familier med små
barn. De søndagene som har et litt mer
voksent preg kan barna sitte i en egen
lekekrok, hvor de kan tegne, pusle eller
bla i bøker.
- Hver mandag formiddag er det
babysang i kirken.
- Onsdag ettermiddag er det
barnekor fra kl 17.00 med påfølgende
søndagsskoleopplegg.

- Hver mandag, onsdag og fredag har vi
Åpen Barnehage.
- Menigheten sender personlige
invitasjoner til alle 4-åringer med tilbud
om å motta kirkebok. 11-åringene får
tilbud om overnatting i kirken i forbindelse
med 1. søndag i advent.
Jeg vil oppfordre alle foreldre og
besteforeldre til å ta med seg barna på
disse aktivitetene. Som fembarnsfar vet
jeg at hverdagen ofte kan være hektisk
og at en ikke alltid rekker over alt en
ønsker å være med på. Kanskje en
kan alliere seg med naboen og kjøre
annenhver gang? Ta gjerne kontakt hvis
du vil vite mer om menighetens tilbud
til de minste. Det samme gjelder om du
ønsker å være medarbeider i dette viktige
arbeidet. Vi har for tiden ”ledig stilling”
som søndagsskolelærer i Olsvik kirke.
Det er et stort ansvar en tar på seg når en
bærer et barn til dåpen. Barna må få bli
kjent med kirken sin og den treenige Gud
de er døpt til. Da er det viktig at verken
foreldres travle hverdag, menighetens
størrelse, de ansattes prioriteringer eller
mangel på frivillige medarbeidere hindrer
dem!
Tekst: Hans-Petter Dahl, kateket

Kunst- og kulturuke 22.-30 oktober
Program

(regi). Forestillingen som har bakgrunn i
Kristuskransen, vil skape mange følelser
hos tilhørerne som undring, glede, sorg
og håp. En vandring gjennom livet på jakt
etter himmelriket. Inngangspenger: kr 100,-

på alt han har opplevd i livet sitt og på
alle han har vært glad i. Stykket er basert
på en bok av Ulf Nilsson som fikk pris
for beste barnebok i Sverige i 2002.
Inngangspenger: Familier kr 100,Søndag 30. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste. Bots- og bededag

Tirsdag 25. oktober kl. 19.00
Kan vi alle være livskunstnere?
Den erfarne presten og foredragsholderen
Per Anders Nordengen utfordrer oss.
Foredrag og samtale. Enkel bevertning.
Inngangspenger: kr 150,I samarbeid med Lions Club Bergen Vest ,
Lions Club Laksevåg og Rotary.

Fredag 28. oktober kl. 20.00
Pastor Wangs Quintet. I mer enn 10
år har gruppen fått kjente og ukjente
salmer til å swinge gjennom å bruke
jazzakkorder og vendinger og gjennom
naturlig improvisasjon i det sakrale rom.
Kommunikasjon og innlevelse er viktig for
gruppen som består av brødrene Øystein
og Torfinn Wang (piano og bass), Hanna
Paulsberg (saksofon), Håkon Paulsberg
(trommer), Mads F. Berven (gitar). En
stemningsfull og spesiell konsert og
sangkveld.

Onsdag 26. oktober kl. 19.00
Meir Himmel - meir jord med
Egon Askvik (piano og perkusjon), Kjell
Bergsvik (saksofon), Astrid Sudman
(forteljing), Jan Holden (lys) og Arvid Ones

Lørdag 29. oktober kl. 16.00
Dukketeaterforestillingen ”Farvel herr
Muffin” for barn mellom 5 og 10 år i følge
med voksne. Forestillingen forteller om
marsvinet herr Muffin som tenker tilbake

Lørdag 22. oktober kl. 14.00
Åpning av Kulturuken og Olsvikutstillingen
ved biskop Halvor Nordhaug.
Søndag 23. oktober kl. 11.00
Ung messe ved menighetsprest Arve
Hansen Haugland og TenSing.
Dramatisering av bibeltekster

Kl. 17.00 Olsvikutstillingen stenger.
Kulturuken avsluttes.

Åpningstider for utstillingen
Lørdag 22.okt.
Søndag 23.okt.
Tirsdag 25.okt.
		
Onsdag 26. okt.
		
Fredag 28.okt.
		
Lørdag 29.okt.
Søndag 30.okt.

Kl. 14.00 – 18.00
Kl. 13.00 – 18.00
Kl. 17.00 – 19.00
og etter foredraget
Kl. 17.00 – 19.00
og etter forestillingen
Kl .17.00 – 20.00
og etter konserten
Kl. 13.00 – 18.00
Kl. 13.00 – 17.00
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Kunstnerne i året
Kulturuken i Olsvik arrangeres for 14.
gang og presenterer et variert tilbud
av kulturelle aktiviteter. Vi ønsker å
formidle et kristent budskap gjennom
musikk, sang, drama, foredrag og
dialog.
Olsvikutstillingen ønsker å gi de besøkende
anledning til å oppleve god kunst og godt
kunsthåndverk. 15 billedkunstnere og
kunsthåndverkere stiller ut i år. Det er stor
bredde i de kunstneriske uttrykksformene
som omfatter: maleri, akvareller, grafikk,
smykker, glass, brukskeramikk og
skulpturell keramikk, samt tekstil. Et eget
formål med utstillingen er å samle inn
midler til videre utsmykking av Olsvik kirke.
Elisa HellandHansen
- Keramiker,
Bergen
Utdannet
ved Bergens
Kunsthåndverksskole, professor i keramikk ved HDK,
Gøteborg Universitet 2000-2005. Har
utforsket og rendyrket tradisjonelle
gjenstander for daglig bruk. Sterkt fokus på
forholdet mellom form og funksjon, farge og
overflate, sosial og kulturell kontekst. Har
deltatt på utstillinger i Skandinavia, Europa
og USA og er innkjøpt av en rekke museer
i Sverige og Norge. Hennes arbeider på
denne utstil- lingen ble laget til en utstilling
i Oslo 2009 og er et resultat av et tett
samarbeid med søsteren Ida. Alle fatene er
i porselen og ornamentene er dannet ved
å skjære ut mønstre i papp med skalpell
til en sja- blong som blir kjevlet ned i
porselensflak som senere blir formet til fat.
Eget verksted på Langegården, Fjøsanger.
www.elisa-hh.no

Ida HellandHansen
- Billedkunstner,
Bergen
Utdannet i Frankrike
og ved Statens
Høgskole for
Kunsthåndverk og
Design. Har hatt mange separat-utstillinger
og utsmykkingsoppdrag og deltatt i en
rekke kollektivutstillinger. Er innkjøpt av
offentlige institusjoner i Norge og i utlandet.
Hun arbeider med store veggtekstiler og
har utviklet en egen teknikk med collage,
bestående av tekstil og papir. Bildene
ligger i grenselandet mellom det konkrete
og abstrakte. ”Treet som vokste inn i
himmelen” er et slags ”bestemorsteppe”
med elementer fra hennes bestemødres
verdener: Et brodert bilde fra hennes
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danske farmor og tre salmebøker fra
mormoren fra Amerika som ble 107 år.
Eva Harr
- Billedkunstner,
Oslo
Utdannet ved
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole
og ved Statens Kunstakademi i maleri og
grafikk. Har hatt en rekke separatutstillinger
og deltatt ved mange kollektivutstillinger.
Hun har hatt store utsmykkingsoppdrag
bl.a. hurtigruteskipet Richard With.
Harr er innkjøpt av Nasjonalgalleriet,
Norsk Kulturråd, Riksgalleriet og NordNorsk Kunstmuseum, samt av en rekke
kommuner i Nord Norge der hun har hentet
mye av sin inspirasjon og sine motiver fra.
Marit Eik
- Billedkunstner,
Bergen
Har 4-årig
utdannelse i
billedkunst- og
design, og har
gått i lære hos
kunstprofessor i
Paris. Hun bruker
en rik fargepalett
og blir gjerne kalt
både kolorist og
ekspresjonist. Har
deltatt på en rekke kollektivutstillinger,
juryerte utstillinger og har hatt separatutstillinger i inn- og utland. Har også
mottatt flere priser og medaljer, bl. a. Prix
d`excellence i 1992 og en gullmedalje for
sitt kunstneriske arbeid i 2011. Var invitert
som eneste norske kunstner til å stille ut
ved ”Van Gogh 100 års minneutstilling” i
Paris. Hun designer også av kunstfat og
vaser.
Helge Bøe
- Billedkunstner,
Oslo
Har bakgrunn som
teolog og prest,
men arbeider nå
som billedkunstner.
Har studert
ved Mosebekk
tegneskole, 1998-2002. Arbeider med
olje og grafikk i et figurativt formspråk.
Hans symbolbruk leder tanken fra det
hverdagslige objekt til det eksistensielle
og sakrale gjennom bilder som gir rom for
ettertanke, håp, ro og hvile. Han har hatt
separatutstilling i en rekke norske byer,
samt i New York, flere utsmykkingsoppdrag
og er innkjøpt offentlige institusjoner. Bøe
er også bokillustratør.

Synneva
Heradstveit
- Billedkunstner,
Bergen
Utdannet ved
Vestlandets
kunstakademi, Notodden lærerskole og
Bergen kunsthåndverksskole. Har mottatt
flere stipend, deltatt ved flere
gruppeutstillinger og hatt en rekke
separatutstillinger. Innkjøpt til flere
offentlige bygninger. Hun er inspirert av
natur, spesielt kystlandskap. Bildene
skaper et meditasjonsrom som åpner seg
mot det universelle. Akvarellene hennes
har et forenklet og abstrahert uttrykk i ulike
fargeklanger.Hun er også bokillustratør.
www.synnevaheradstveit.net

Gunn
Vottestad
- Billedkunstner,
Oslo
Har utdannelse
i tegning og maling bl.a. fra Volkshochschule Stuttgart og Oslo tegne- og
malerskole. Hun har vært elev av bl.a.
Hans Køhler, Stuttgart. Har hatt en rekke
utstillinger i Norge og utlandet, bl.a. Paris,
NY, Boston og Tyskland, og er innkjøpt
av private og offentlige instanser, bl.a.
Statsministerens kontor. Hun har hatt flere
utsmykkingsoppdrag og mottatt priser.
Motivene er ofte de karakteristiske, enkle
kysthusene fra hjemstedet i Nord-Norge
som gir tilskueren mulighet til å legge
inn egne følelser og historier. De stille,
melankolske og ensomme husene er også

ts Olsvikutstilling
Anna Bolstad
- Tekstilkunstner,
Kjerrgarden
Arbeider med
rammetrykk på
tekstil, også kalt
silketrykk. Hun
lager egne mønster
og bruker ulike,
tidkrevende teknikker for å få fram spesielle
farger og mønster i sine silkesjal. Hvert
sjal har et særpreg og kan brukes på ulike
måter
www.skjerf.annabolstad.no

Ingun Dahlin

inspirert av datteren Bea, som mangler
språk.
www.gunnvottestad.no

Rolf Nerli
- Billedkunstner,
Tønsberg
Utdannet
ved Statens
Håndverks- og
Kunstindustriskole i
Oslo 1971-1974 og Statens Kunstakademi
1974-1980. Har mottatt flere stipender, har
holdt separatutstillinger i Norge og Sverige
og deltatt ved en rekke kollektivutstillinger,
Nerli er innkjøpt av Nasjonalgalleriet.
Stine Hoff
- Designer og
glassblåser,
Bergen
Utdannet ved
Braband Glasskole,
Danmark, og ved
Orrefoss i Sverige. Hun er medlem av
Norske Kunsthåndverkere. Stine Hoff
ivaretar tradisjonshåndverk og er fasinert
av prosessen fra flytende glass til fast form.
Hun har deltatt på utstillingen ”Kvinner i
tunet”. Arbeidene hennes er fargeglade
interiørartikler, bl.a engler, hjerter, lysestaker, skåler og glass. Hun åpnet det
første glassblåserverkstedet i Bergen og
har nå verksted på Hop.
www.stinehoff.no

Inger Nelly Skoge
- Tekstilkunstner,
Fjell
Er utdannet
formingslærer
ved Statens
lærarhøyskole i
forming Oslo og
har hovedfag i forming ved Høgskulen
i Telemark, Notodden, med vekt på
kreativitet gjennom gjenbruk/omsøm. Syr,
strikker og tover plagg og ulike tilbehør
for barn og voksne. Arbeider både med
gjenbruk av tekstiler til nye plagg og
nye materialer i tillegg til å kombinere nytt
og gammelt.
ingsko1@online.no

Liv Sundal
- Keramikk,
Bergen
Har utdannelse
fra Danmarks
Keramikkmuseum,
Danmarks Designskole, ulike institusjoner
i Norge, og fra studiereiser til Egypt. Hun
holder egne kurs i regi av Folkeuniversitetet
og har undervist i keramikk ved
Sunnhordland Folkehøgskule. Sundal er
medlem av Norske Kunsthåndverkere
og har deltatt i en rekke utstillinger i
Norge og i utlandet. Har også hatt flere
separatutstillinger på Vestlandet. Hun
arbeider med porselenskeramikk som hun
ofte dekorerer i sarte pastellfarger.
Ingun Dahlin
- Keramiker,
Trondheim
Utdannet ved
Statens Håndverksog
Kunstindustrihøyskole og ved
Statens Lærerskole
i forming, og er
medlem av Norske
Kunsthåndverkere.
Hennes ønske er
å skape liv av leire og gjennom det oppnå

kommunikasjon med betrakteren. Dahlin
har deltatt i utstillinger over hele landet og
har hatt utsmykkingsoppdrag i flere norske
kirker. Hun er representert i Petrozavodsk
skulpturpark i Russland og har hatt
utstilling ved Sjømannskirkens kunstgalleri
på Manhattan. Hun har levert utsmykking til
Olsvik kirke.
www.dahlin.no

Camilla Halvorsen
- Keramiker, Oslo
Oppvokst i et
kunstnerhjem med
far som keramiker
og mor som
billedkunstner.
Er inspirert av
sakrale motiver
og har utviklet sin
egen særpregede
stil. Fargeglade,
moderlige engler
med frodige
former er typiske for denne kunstneren.
Produksjonen omfatter også ikoner og
kroner, samt vakre motiv av mor og barn. I
tillegg frodige og fargerike katter.
Marcelo Peralta
- Billedkunstner og
grafisk designer,
fra Chile bosatt i
Spania
Han har studert
gammel indiansk
kultur og henter mye
av sin inspirasjon derfra.
Han blander gammel, indiansk kultur med
et moderne uttrykk. Natur, miljøvern og
forholdet til Gud står sentralt i maleriene
hans, men han er også opptatt av
aktuelle sosiale og politiske problemer.
Billedspråket er enkelt og kraftfullt med
klar symbolikk. Peralta har stilt ut en rekke
steder i Norge, på Kontinentet og i USA.
Kristin Selboskar
- Smykkekunstner,
Bergen
Har fagbrev som
gullsmed, er
medlem Norske
Kunsthåndverkere
og har sølv og emalje som spesialitet.
Kunstnerens inspirasjon ligger i interessen
for design, det å skape noe fra grunnen
av. Hun er stadig på jakt etter nye former
og er opptatt av at hvert enkelt smykke
skal være unikt for den som skal bære det.
Kristin Selboskar har siden 1996 vært en
aktiv utstiller og er representert i de fleste
utsalgene for kunsthåndverk i landet, Hun
har eget verksted på UFS-verftet.
www.selboskar.no, www.bergenkunst.net
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Konsert med
barnekoret
Barnekoret deltok på konsert med
Bjarte Leithaug søndag 17.september.
Selv om det var like etter oppstart i
høst gjorde barna en god innsats.
Foreldrene og søsken var aktive
med som hjelpere og ikke minst som
publikum.
Det er velfortjent å reklamere litt
også. Bjarte Leithaug lager masse
fine sanger for barn. De sangene
som vi var med på i konserten finnes
på cd. Dette er musikk som mange
vil like godt som bil-cd. Her er utrolig
fengende melodier og fine tekster.

Formiddagstreff
høsten 2011
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!

Ungdommelig innsamling
Globalaksjon

SPEIDERJENTENE – takker hjertelig
alle som var med å gi gaver ved
Globalaksjonen – som gikk til skoleprosjekt
som drives av KFUK-KFUM speiderne på
Madagaskar.

I helgen 30.09. – 02.10. var jentene
velsignet med et fantastisk høstvær ved
turen i Eksingedalen –
der programmet besto av flott fjelltur,
knuteøkt, post løp, speidergudstjeneste
m.m.

Basar
Olsvik tensing hadde sin årlige basar
med bingo og kakelotteri. Kakene gikk
til eventyrlige summer på Amerikansk
auksjon og bingoene haglet inn. Pengene
kommer nok godt med i arbeidet for
ungdommene i menigheten vårl
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Livets gang
Dåp

Dåp i andre kirker

Emil Gloppen
Christer Bognø
Marta Fjeld
Mathilde Myren Fjeldstad
Noah Iversen Bendixen
Mathilde Borge Hammer
Olav Leikvoll Wangen
Thea Sofie Hansen

August

Mikal Vikne
- Kausland kyrkje
Haakon Olset Larsen
- Kausland kyrkje
Karita Adler Hansen
- Nygård kirke
Linea Solheim Hjortland
- Loddefjord kirke
Leon Barhard Henriksen
- Loddefjord kirke
Thea Isabella Weiseth‑Sætre
- Loddefjord kirke

Ragnvald Røberg
Hildur Nilsen
Erna Valborg Kvamme
Jan Leon Jakobsen
Kate Iren Aasebø Nikolaisen
Inge Andreas Franck
Magnar Haugen
Inger Marie Moen
Kirsten Johanne Clausen
Hans Andreas Økland

Offer

21. Søndag
Menighetsarbeidet
28. Søndag
Kirkens Nødhjelp, Afrika

1 631,00		
8 004,50

September

4. Søndag
Menighetsarbeidet

Begravelser

4 680,50

Temakveld

11. Søndag
Loddefj. 1. KFUK-speid.
18. Søndag
Misjonshøgskolen
25. Søndag
Norges samemsjon

3 232,00
1 742,00
1 260,00

Oktober

2. Søndag
Diakoniarb. i menigheten 2528,00

Prosjektkor høsten 2011

Olsvik kirkekor har for tiden veldig få
medlemmer. Vi trenger derfor flere nye
sangere, spesielt mannsstemmer og
altstemmer. Både for å opprettholde
forsangertjenesten ved gudstjenestene
og for å kunne framføre kormusikk ved
gudstjenester og konserter er dette
nødvendig.
Etter positive erfaringer ved
jubileumsgudstjenesten i fjor og ved
TV-gudstjenesten på påskedagen i år,
vil vi derfor invitere sangglade folk til å
være med å synge på julekonserten 4.
desember kl. 19.00 i år.

Korøvelsene vil foregå på onsdager i
Olsvik kirke mellom 19.00 og 20.30.
Prosjektkoret starter opp onsdag 12.
oktober.

Programmet vil bestå av tre – fire jule- og
adventssanger. Disse vil bli utlevert på
første øvelse. Dersom DU vil være med
på dette, kan du kontakte kantor Rune
enten på e-post, brev eller telefon. Eller
ved å møte opp på første øvelse.

høsten 2011
Mandag 7. november kl. 19.00
Sted: Menighetssalen i kirken.
”Jesu fødsel i profetienes lys”
ved kapellan Ida Greve
Vi starter med god kveldsmat
og tid til prat.
Velkommen!
Velkommen til

Intimkonserter
i Olsvik kirkekjeller

Lørdag 12. november kl. 19.00
Søndag 13. november
kl. 14.00 og kl. 17.00
Billetter kjøpes ved inngangen:
Barn/student: kr. 50,Voksne: kr. 100,Familie: kr. 200,-

Velkommen til Julebasar
- med mye mer...

19. november, menighetsavdelingen i Olsvik kirke
Julemesse - kafé - åresalg - hovedlotteri
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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
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Det lokale begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen Vest

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

-opplevelser på kjøpet

ÅPNINGSTIDER:
www.vestkanten.no

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

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

115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.
• Gratis samtale i hjemmet
• Alle prisklasser - forhåndspris
Dreggsallm. 36
5003 Bergen

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no

Føttene trenger
også

fagfolk!

Mona´s
KLINIKK

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40

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

Gudstjenester
September

November

Søndag 04.09.2011
12. SØNDAG ETTER PINSE
Luk. 18,9 14
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Presentasjon konfirmanter
Greve/Dahl Takkoffer til
Menighetsarbeidet.

Søndag 06.11.2011
ALLE HELGENSDAG
Matt. 5,1‑12
OLSVIK KIRKE. kl. 19:00
Allehelgensdag Nattverd
Prester +Diakon

Oktober
Søndag 16.10.2011
18. SØNDAG ETTER PINSE
Mark. 2,18‑28
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Dåp
GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

Faste aktiviteter
i Olsvik menighet
Åpen Barnehage

Søndag 13.11.2011
22. SØNDAG ETTER PINSE
2.Mos. 3,11‑15
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Barnas dag Dåp
ARVE HANSEN HAUGLAND
Takkoffer til Norsk Misjon i Øst.
Søndagsskolens dag

ordan

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)

har

Søndag 20.11.2011
SISTE SØNDAG I KIRKEÅRET
Matt. 25,31‑46
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Nattverd
IDA ELISABETH GREVE
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

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

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

EGENTL

Søndag 23.10.2011
19. SØNDAG ETTER PINSE
Sal. 73,23‑28
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 Ung
messe Nattverd
ARVE HANSEN HAUGLAND
Takkoffer til Norsk Folkehjelp
(NRK).

Søndag 30.10.2011
BOTS‑ OG BEDEDAG
Hebr. 3,7‑11
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Bønnedag
Dåp og nattverd
IDA ELISABETH GREVE
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

Søndag 27.11.2011
1. SØNDAG I ADVENT
Luk. 4,16‑22a
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Lys våken gudstj. Dåp
ARVE HANSEN HAUGLAND
Takkoffer til Trosopplæring i
menigheten.

Olsvik Barnekor

Sorggruppe

Bergen
Soulchildren

Mannsgruppe

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

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

Hvem: Pårørende
Tid: Torsdager på dagtid
Kontakt:
Gunnar Kolaas, 472 97 394
Marit Bjørsvik, 55 30 81 87

Hvem: Menn
Tid: En fredag i måneden
Kontakt: Arne Tandberg
Tlf: 55 26 97 36

Fellesskapsgruppe

etelefon 815 33 300
KFUK-speiderne
t-tjeneste: www.kirk
Bønnegruppe
har du det…
Søndag 04.12.2011
2. SØNDAG I ADVENT
Luk. 12,35‑40
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Familiegudstjeneste Dåp og
nattverd
IDA ELISABETH GREVE
Takkoffer til Nådehjemmet.

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

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.

