N R . 6 - D E S E M B E R 2 0 11 - 2 7 . Å R G A N G

Ansatte
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Hans-Petter Dahl
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Marit Bjørsvik
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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 B. L. 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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Gammel medarbeider - ny stilling
I 3 ½ år, mens soknepresten vår har
vikariert som prost i Laksevåg, har
Arve Hansen Haugland fungert som
menighetsprest i halv stilling. Som vi
har skrevet om i tidligere numre av
bladet, er denne prostestillingen inndratt
fra nyttår, og soknepresten går tilbake
til full stilling hos oss. Dermed fallt
grunnlaget for Arves vikariat bort, og vi
så for oss at han måtte slutte.
Stor var derfor gleden da det ble en
ledig stilling innen trosopplæringen i
menigheten. Arve søkte og fikk denne,
og fra nyttår går han over i en halv
stilling som undervisningskapellan.
Dette er en stilling som blir lønnet
av midler avsatt til trosopplæring for
aldersgruppen 0 – 18 år. Menigheten
har utarbeidet en plan for denne
opplæringen, foreløpig har vi kommet i
gang med «Lys Våken» for 11-åringer
og «Tårnagentene» for 8-åringer. Det
neste det skal tas tak i, er et tilbud
for 6-åringer. Konfirmantopplæringen
er en del av opplegget for denne
aldersgruppen, likeledes menighetens
tensingarbeid. Her kan det også bli
aktuelt å delta.

18-20 julevandringer
for barnehagene og
8 skolegudstjenester
for de tre skolene i
menigheten. Men ikke
noe er så godt at det
ikke kan bli bedre, og
Arve vil gjerne bidra til å
styrke samarbeidet.
Arve har sin bakgrunn som prest
fra Det norske Misjonsselskaps
arbeid i Thailand. Her i menigheten
støtter vi dette arbeidet gjennom vårt
misjonsprosjekt. Arve er med denne
bakgrunnen opptatt at Kirken tar sitt
ansvar for fremedkulturelle innvandrere
alvorlig. Det er ikke uten grunn at den
andre halvparten av arbeidsdagen hans
er i Bergen Internasjonale Menighet.
Også her i vår menighet er det
utfordringer på dette området.
Arve trives godt i Olsvik menighet. Han
er derfor glad for at det la seg til rette
for at han fortsatt kan ha sitt arbeide
her. Men hans nye arbeid vil nok gjøre
at han ikke lenger blir så mye å se som
forrettende prest på søndagene. Det
tror han er noe han vil savne, samtidig
som han gleder seg til å ta fatt på
oppgavene i den nye stillingen.

Samarbeidet mellom kirke og skole og
mellom kirke og barnehager er godt i
Oslvik. Bare nå i julemåneden blir det

Tekst: Arne I. Tandberg
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Guds ord og Guds kroppsvarme
Det er ikke alltid sant at ”taushet er
gull”. Noen ganger kan tausheten være
ødeleggende. Dersom det lenge blir
stille mellom to venner, er som regel
vennskapet i krise. Og hvis noen vi er
glade i kniper munnen sammen, tenker
vi fort at noe er galt. Kjærligheten
trenger ord, gode ord.
I julen feirer vi at Ordet fra Gud er kommet
til oss. Gud har noe på hjertet, han vil oss
noe. I Marias livmor skjedde det at ”Ordet
ble menneske og tok bolig iblant oss”
(Joh 1,14). Gud griper ordet og han gjør
det gjennom snekkersønnen Jesus fra
Nasaret. Slik Jesus er, slik er Gud.

gledelig begivenhet. La denne boken bli
årets julegave!
Det kan være vanskelig når kjente og
kjære bibelord oversettes på nye måter.
Da den første nynorskbibelen kom i 1921,
skal det visstnok ha vært en eldre mann
som utbrøt: ”Er det ikkje lenger godt nok
at Skrifta er på det språket Meisteren sjølv
tala?”

Gud kniper ikke igjen munnen. Vi behøver
ikke lure på hva Han tenker om oss, men
kan høre hva Jesus sier: ”For så høyt har
Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den
enbårne, for at hver den som tror på ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Guds ord må imidlertid stadig oversettes
på nytt, hvis det skal komme nær oss og
berøre. Språket vårt er i stadig endring.
Ord som tidligere kunne fungere, gjør det
ikke lenger. Mens det eksempelvis tidligere
sto om kirken at den var Kristi ”legeme” (1
Kor 12), står det nå at den er Kristi ”kropp”.
Dette er kanskje den viktigste endringen
i den nye oversettelsen. Mens ”legeme”
er noe dødt og abstrakt i våre ører, er
kroppen levende kjøtt og blod.

Jesus går ikke lenger rundt slik at vi kan
se og høre ham. Men han er hos oss
fortsatt, og hans ord er nær hver og en
av oss i Bibelen. Ja, det går faktisk an
å si at ordene hans nå er kommet oss
enda nærmere. I år har vi nemlig fått en
ny bibeloversettelse. Det er en stor og

Når kirken blir Kristi ”kropp”, trekkes
linjen enda klarere til julen. Slik Jesus var
en fysisk og levende kropp som møtte
menneskers kroppslige behov, skal også vi
i kirken være et fellesskap der mennesker
kan komme med hele sitt liv og kjenne noe
av Guds egen kroppsvarme. Måtte mange

mennesker i Bjørgvin få oppleve kirken på
denne måten!
En glad og velsignet jul ønskes dere alle!

Tekst: Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin

Min salme
Det nærmer seg jul og julesalmene
har en stor plass i denne høytiden. Vi
har utrolig mange vakre julesalmer
som synges både før jul, i selve julehøytiden, og etter jul på alle våre
julefester.
Det er julesanger for barn, unge og gamle,
og vi har alle våre favoritter. «O` jul med
din glede» er spesiell for barna. «Jeg er
så glad hver julekveld» og «Glade Jul», er
juleslagere for både unge og gamle. Det
kan nevnes mange, mange flere som vi
gleder oss til både å høre og synge. Det er
kjente og kjære salmer.
Når jeg skal velge meg en salme må det
bli «Det lyser i stille grender» (tekst: Jacob
Sande (1931), melodi; Lars Søraas d.y.
1948) Dette er en salme som med sin
enkle tekst er som et juleevangelium. Her
er lys, forventning og glede. Her er barnet i
krybben, og englenes sang for hyrdene på

Bethlehemsmarken. Budskapet om at en
frelser er født kommer veldig tydelig frem!
Salmen har i alle år vært sunget i vår
familie 2. juledag når hele storfamilien
er samlet til middag. Like sikkert som
lutefisken er også «Det lyser i stille
grender» blitt en tradisjon denne
juledagen. Med en sangglad familie er
det høytid når alle stemmer i, selvsagt
både tostemt og med piano/gitar: «Og
glade med song dei helsar sin broder i
himmelhall...»
Da er juleevangeliet igjen gått ut til store
og små i vår familie. Budskapet er tydelig
og blir videreført slik at alle blir minnet på
hvorfor vi feirer jul!
Velsignet jul til dere alle!
Tekst: Lillian Ådland

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusene barnehender
mot himmelen ljosa held.
Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.
Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.
Der song dei for første gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen,
som alltid er ung og ny,
den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt
om barnet, Guds Son, vår sonar,
som døden for evig batt.
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Diakoni i en travel hverdag
Diakoni kan være en
utfordring for travle
mennesker. Rollaug trakk
frem Marta i Bibelen som
”ordets gjører” og ikke bare
”ordets hører”.
Rollaug kom inn på ulike
definisjoner av diakoni.
Diakoni kan forstås som en
tjeneste der man viser omsorg
mot noen. Det handler om å
”se den annen”. I Den Norske
Kirke er diakoni ”kirkens
omsorgshandling”.
Diakonien kan bli sett på som
en tjenesteholdning hvor man
tar fokuset vekk fra seg selv,
og ser sin neste.
Jesus sa at vi skal tjene
hverandre. Fortellingen om
”Den barmhjertige samaritan”
er kanskje den viktigste
fortellingen i Bibelen som
viser diakoni i praksis.
Tors 3.nov fikk formiddagstreffet
besøk av Rollaug Waaler.
Hun er forstanderinne ved
Diakonissehjemmet på Haraldsplass.
Temaet hun skulle snakke om var
”Diakoni i en travel hverdag”.

Ny avtale

Ofte vet man så lett hva man skulle gjort
i teorien. Det er så lett å rettferdiggjøre
seg selv.
Vi har lett for å gå ”bort fra” folk som
trenger hjelp, og ikke ”bort til”.
Det koster tid å stanse. Det kan være

viktig å ta noen grep. Dette kan f.eks
gjelde i familielivet. I småbarnsfamilier
snakket hun om viktigheten av å spise
sammen. Pensjonisttiden er en tid hvor
mange ofte får det mer travelt enn
planlagt. Fordi man skal få tid til alt man
ikke har fått prioritert tidligere.. Diakonien
hører også hjemme i denne fasen av livet
mente hun. Diakoni kan handle om å ta
en tlf til noen som er syk. Eller å ta seg litt
mer tid til å samtale med naboen..
Rollaug hadde en ærlig tilnærming til
dagens tema. Ingen er perfekte når det
gjelder dette temaet. Vi fikk alle litt å
tenke på i forhold til hvordan vi kan rydde
mer plass for diakonien i vår konkrete
hverdag!

Tekst: Marit Bjørsvik

- Gi en pengegave på SMS eller givertelefon

Menigheten har inngått avtale med et telecom-selskap som leverer tjenester
på SMS og givertelefon. Det blir nå mulighet til å gi pengegaver på SMS og
givertelefon.
Bakgrunnen er at kontanter blir mindre og mindre i bruk, og mange som ønsker å
gi penger, for eksempel under gudstjenesten, ikke har kontanter tilgjengelig. Eller
når du sitter hjemme og leser menighetsbladet og tenker at her er det mye godt
arbeid som jeg godt kan tenke meg å støtte. Da kan du altså sende en SMS for å
gi penger, enklere blir det ikke. Det blir selvfølgelig fortsatt mulig å gi kontanter i
gudstjenesten.
Ordningen med SMS fungerer slik at du sender en SMS med et (kode)ord til
telefonnummer 2160. For tiden er (kode)ordene:
Send SMS med ordet:
Send SMS med ordet:

Olsvik 50
Olsvik 100

da gir du 50 kroner.
da gir du 100 kroner.

Send SMS med ordet:
Send SMS med ordet:

Solo
Olsvik 		

da gir du 100 kroner.
da gir du 200 kroner.

Du kan også ringe til givertelefonen og gi kr 200,- Da ringer du tlf: 820 44 726
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LYST TIL Å PRØVE?
SEND SMS MED f.eks. ORDET:
SOLO til tlf: 2160
og gi kr. 100,- til menighetens arbeid. Du får
et svar som bekrefter gaven.

Olsvik menighetsråd 2011- 2014

Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Cathrine Mørner, Brith Barsnes Bjordal, Gunnar Kolaas, Lars Kristian Stendahl Gjervik, Aina Antonsen Syslak, Bjarne B L
Andersen, Yngve Jørgensen og Ida Doksæter. (Christer van der Meeren var ikke til stede)

Valgresultatene ble publisert på menighetens nettsider
valgnatten 13.09.2011 ca kl. 02.00.

Det nye menighetsrådet hadde konstituerende møte 3.
november.

Faste medlemmer:
Christer van der Meeren 23 år, 		
Ida Doksæter 26 år, 			
Lars Kristian Stendahl Gjervik 35 år,
Cathrine Mørner 20 år, 			
Brith Sissel Barsnes Bjordal 55 år, 		
Yngve Jørgensen 55 år, 			
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl 25 år, 		
Aina Antonsen Syslak 23 år, 		

Leder i menighetsrådet: Lars Kristian Stendahl Gjervik
Nestleder i menighetsrådet: Brith Sissel Barsnes Bjordal
Medlem i arbeidsutvalget: Cathrine Mørner
Disse utgjør sammen med sogneprest Gunnar Kolaas
arbeidsutvalget. Menighetskonsulent Bjarne Andersen er
sekretær.

575 stemmer
574 stemmer
570 stemmer
554 stemmer
553 stemmer
552 stemmer
529 stemmer
514 stemmer

I tillegg sitter sokneprest Gunnar Kolaas som fast medlem i
menighetsrådet og menighetskonsulent Bjarne Andersen er
sekretær.

I tillegg ble det valgt representanter til Bergen Kirkelige Fellesråd.
BKF-representant: Lars Kristian Stendahl Gjervik
Vara BKF-representant: Yngve Jørgensen

Varamedlemmer:
Steinar Arne Hjartåker 51 år, 		
498 stemmer
Ingelin Margrethe Hoff Larsen 67 år,
495 stemmer
Reidun Oanæs Andersen 76 år, 		
490 stemmer
Arne Ingar Tandberg 66 år, 		
489 stemmer
Kari Alice Borgersen Melhus Tandberg 67 år, 472 stemmer
Totalt ble det avgitt 477 stemmer, som gir en valgdeltakelse på
5,9%. Takk til alle som stemte!
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Heftig og begeistret!
Trekningsliste

... kan så absolutt stå som overskrift over noen ord fra
menighetens julebasar lørdag 19. november. Helt fra dørene ble
åpnet og til ”Takk for i dag” var der liv og røre –festlig!
Alle bord og stoler var i bruk! Det gikk unna på skillingsbollene, vaflene
og grøten til Marta og Kari. Under ledelse av Ida-prest sang barnekoret
av full hals og Gunn Berit Gulbrandsen – sokneprest i Laksevåg – holdt
en engasjerende andakt.
Vi vil gjerne takke alle dere som kom til basaren, dere som laget
gevinster, kjøpte gevinster, solgte lodder, kjøpte lodder.
Resultatet av alle salg; kaffè, hovedlotteri, åresalg, barnelotteri og
salgsbordet, ble
kr. 48 600,Og det gir jo inspirasjon til å begynne å planlegge neste års basar!

Mer enn ti bud...
Det er en regnfull og vindfull morgen,
jeg er på visitt i Godviksvingene 125.
På parkeringsplassen står alle de røde
med logoen og påskriften ”VI LEVER
FOR Å LEVERE”. Ja riktig – det er
postens distrubisjonsavdeling.
Inne sitter alle og spiser, ikke frokost,
men lunsj – for her begynner de aller
første kl. 06.00 og de fleste kl. 06.30.
Vigdis tar godt i mot meg og tilbyr meg
kaffe og knekkebrød. Ja, alle spiser Wasa
knekkebrød – de går i skapet og finner
sin pakke med navn på, og så går det i
ost, makrell m.m.
Nå er sorteringen gjort unna og snart skal
alle på hjul for å putte posten i kassene
våre. Det er ganske mye og tungt arbeid
som utføres før vi kan hente vår post.
Mange tror at det er slutt på julekort og
brev, men det stemmer nok ikke. For vi
som fortsatt skriver julebrev ble minnet
om å sjekke adressebøkene våre om vi
virkelig har rett adresse – for der kommer
nemlig mye post i retur – til og med til
personer som ikke lenger lever!
Så kommer meldingen – fra en som er
begynt å bære kasser ut i bilen –
”Nå er det sluttet å regne... lite” – det
6 Olsvik menighetsblad 6-2011

1. Vannkoker			
Siv van der Meeren
2. Strikket pledd			
Beate Stokke
3. Gavekort Vestkanten 500,Julie Johannessen
4. Lilla sengesett			
Marit Hellevik
5. Strikket sengeteppe		
Toril og Einar Skudal
6. Hardangersøm duk		
Thora Lahn Jansen
7. Duk og løper i silke		
Maria Alnes
8. Laks				
Lilly og Jan Haugland
9. Dobbelt vaffeljern		
Vibeke Gjervik
10. Hvit hettegenser		
Elly Stadnes
11. Sovepose			
Bjørn Nygård
12. Lyst sengesett		
Sølvi Kapstad
13. Juleløper			
Solveig Rasmussen
14. Quiltet pute			
Rune J. Klevberg
15. Quiltet pute			
Alfhild Døssland
16. Quiltet teppe fra Thailand
Valborg og Ingolf Fosse
17. Middagsservice, bestikk,duk
Mona V. Olafsen
18. Dale genser			
Wenche Hennø
19. Gavekort 250 – Lie Nilsen
Ingunn Gullbrå
20. Mariusgenser			
Beate Stokke
21. Juleservice			Andreas Andersen
22. Pute og løper			
Beate Stokke

betyr at alle må ta på oljebukse og jakke!
Men først må jeg få ta et bilde av denne
festlige flokken!

Tekst/foto: Margith Johnsen

LysVåken 2011 i Olsvik kirke
26 -27. november var det LysVåken i
Olsvik kirke. Da var det 29 6. klassinger
som var i kirken og feiret det nye
kirkeåret. På lørdagskvelden var det
forskjellig program, blant annet sporløp,
festmåltid, gudstjenesteverksted,
trylleshow og til og med en hemmelig
gjest i natten.
Alle overnattet i kirkerommet. Men ikke
alle sov, noen var lys våkne hele tiden.
På søndag var alle med på gudstjenesten
og kirkekaffe. Tusen takk til alle som
har vært med å bidratt til ett veldig flott
arrangement. Og en spesiell TAKK til
Safari, Olsvik som sponset oss med 50
skillingsboller.
Tekst/foto: Bjarnhild Angelskår
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Juletreet i Olsvik - en julefortelling
I år har Olsvik kirke Bergens fineste
juletre. Vi har hentet en fjelledelgran
fra Hardanger på nesten seks meter.
Juletreet har sin egen spennende
historie knyttet til Jul. Vi har sammen
med barnehager i nærområdet skapt
en ny tradisjon i Olsvik kirke. Bergens
fineste juletre, Juletreet i Olsvik – en
julefortelling. Hele poenget med denne
visjonen er å knytte tradisjonene rundt
juletreet til Jesus og hans fødselsfest.
Vi har laget et hefte som forteller om
juletreets historie, julepynten og dens
symbolikk, denne får du når du kommer i
kirken rundt jul. Takk til Anette Tang Nilsen
som har vært prosjektleder og barnehager i
nærområdet som har bidratt. Velkommen for
å se, lukte og lære.
Her er et lite utdrag fra heftet:
Paradistreet - mysteriespill
I middelalderen fantes det store mysteriespill
som ble oppført utenfor kirkene på spesielle
dager. Det var spill som gjenfortalte historier
fra Bibelen. Et slikt spill var spillet om Adam
som handler om Adam og Eva i paradiset.
Som avslutning blir Adam og Eva fordrevet
fra paradiset, og paradistreet. Spillet om
Adam ble oppført av Absalon Pederssøn
Beyer i Bergen midt på 1500-tallet, og
regnes som teaterets begynnelse her i
Norge. Kanskje er det derfor både Bergen
og Stavanger har sine steder som heter
Paradis?
Hundre år etter at spillet ble oppført i Bergen
hører vi om det første juletreet i Tyskland.
Det hadde også epler og bønnebånd,
men i tillegg var det pyntet med oblater
(nattverdsbrød) og roser.
Nesten all vår julepynt i dag stammer på en
eller annen måte fra pynten på det første
treet fra Elsass i 1602, pynten har etterhvert
fått nye former og nye uttrykk, men linjene
tilbake er klare.
Eplet
selv om det ikke sies at den frukten Eva
fristet Adam med i Paradiset var et eple,
er paradisets eple, frukten av treet som gir
kunnskap om godt og vondt, blitt symbolet

for fristelse, arvesynden og syndefallet.
Eplene henger på juletreet fremdeles:
hjemmelagede epler av filt eller vatt,
bitte små epler fra epletreet i hagen eller
pynteepler i rødt eller gull. Etterhvert ble
eplene stilisert til kuler, alle slags vakre kuler
av tre, plast eller glass.
Oblatene
var flate kaker på størrelse med en liten
asjett, og de var stekt i spesielle jern med
ulike bibelske motiv. Oblatene har fått flere
arvtakere: pepperkaker og honningkaker
i ulike former, kurver med godteri og ulike
medaljonger med bilder av Maria og barnet
og englene på Betlehemsmarkene. I dag har
englene fløyet helt ut av bildene og henger
på juletreet i alle slags materialer og former.
Bønnebånd
Det å legge et tørkle eller et bønnesjal over
hodet eller skuldrene og hendene var en
måte å vise respekt på når man ba. På
mange gamle bilder flyr englene med slike
bønnesjal eller bønnebånd i hendene, som
et symbol på at de bærer bønner opp til
Gud.
Bønnebåndene har blitt til lenker: lenker av
glitter og halm, eller av farget papir.
Hånd i hånd er årets bønnebånd.
Alle er vi forandret etter terroren 22 juli. På
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treet i Olsvik i år, er bønnebåndene
barnehender som holder sammen. I avsky
mot vold og i medfølelse for alle som er
rammet. Vi holder alle sammen med dem, i
bønn for kjærlighet og fred. Olsvik menighet
ønsker at vi alle bidrar til et raust, trygt og
inkluderende lokalsamfunn. Sammen kan vi
gjøre en forskjell, riktig god jul.
Tekst: Lars Kristian Stendahl Gjervik
Foto: Anette Tang Nilsen

Livets gang
Dåp

Dåp i andre kirker

Vilde Fylling Andersen
Amrilla Louise Lunde
Annabel Cecilie Lunde
Theo Nikolai Bergheim Arnestad
Emma Øvrebø Solholm
Sandra Kolle Åsvang
Martine Nikøy Hammersland
Tord Erik Huus
Christian Ravnanger
Line Hiorth
Marie Stordal‑Eriksen
Tomine Ulvøen‑Normann
Henriette Byrknes Lilleheil
Linus Karlsen Lægreid
Leander Mathias Devanayagam Johansen
Filippa Gjesdahl Daae

Offer

Jon Guttormsen Nummedal
Margit Svåsand
Atle Wangsholm
Elisa Johanna Lian
Esther Johanne Skår

Vigde
Vigdis Bergheim og
Kristian Arnestad

Temakveld

Oktober

09. Søndag
Acta, barn/unge i Normisj.
16. Søndag
Menighetsarbeidet
23. Søndag
TV-aksj., Norsk Folkehj.
30. Søndag
Norsk misjon i Øst

Michelle Vinsrygg
- Nedstryn kirke
Mary Margereth Stuart Vågseth
- Årstad kirke
Oliver Terkelsen‑Ydstebø
- Johanneskirken
Georg Bruvik Nordal
- Florø kirke
Noel Carin‑Wiers
- Loddefjord kirke
Adrian Toftevåg
- Loddefjord kirke

Begravelser

November
2 772,00
3 556,00
6 582,50

13. Søndag
Menighetsarbeidet
2 084,00
20. Søndag
Sjelesorgsent., Haraldspl. 1 522,00
27. Søndag
Trosoppl. i menigheten
4 023,00

9. februar
Besøk fra ergo- og fysioterapiavdelingen i
Laksevåg bydel
Sykehusprest Jan Helge G. Eggestøl
8. mars
Sanger og historier fra Laksevåg ved
Øyvind Offerdal
12. april
Korbesøk
10. mai
Pensjonistorkesteret i Bergen
med dirigent Håkon Gudbrandsen
7. juni
Program ikke endelig fastsatt
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!

Neste temakveld blir
12. mars 2012
kl. 19.00 i kirkekjelleren
Tema: Bibelsk faste - Hva innebærer
dette for det moderne menneske?
ved sokneprest Gunnar Kolaas.

4 099,00

Formiddagstreff
våren 2012

våren 2012

Takk!
En stor og varm takk til alle dere som
benyttet giroen som lå ved forrige
nummer av menighetsbladet.
Så langt er det kommet inn over
16 000.- kroner til menighetsarbeidet
og menighetsbladet.
Det varmer og monner. Gavene
skal vi bruke til å gi dere et godt
menighetsblad og til å drive et godt
menighetsarbeid her i Olsvik.
Og det er fortsatt mulig å benytte
giroen fra sist. I tillegg kan dere annet
sted i bladet lese om muligheten for
givertjeneste via SMS!

Vi planlegger temakveld 14. mai 2012,
men den er ikke helt klarert ennå.

Julefest for
voksne
Velkommen til tradisjonell julefest
Onsdag 28. des. kl. 12.00 i
menighetsavdelingen
Triade synger og spiller
Fengselsprest RUNE MINDE taler
Juletregang
Middag – dessert – kaffe
Bill. Kr. 150 v/inngangen
Transport som v/formiddagstreffene
Ta gjerne naboen med
Familie: kr. 200,Olsvik menighetsblad 6-2011 9

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

Desember

Søndag 18.12.2011
4. SØNDAG I ADVENT Joh.
3,26‑30 OLSVIK KIRKE. kl.
11:00 Dåp
IDA ELISABETH GREVE
Menighetsrådet presenteres.
Takkoffer til Olsvik Ten Sing.

Faste aktiviteter
i Olsvik menighet

Søndag 15.01.2012
2. SØNDAG I
ÅPENBARINGSTIDEN Mark
1,3‑11
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Nattverd GUNNAR KOLAAS

Søndag 22.01.2012
3. SØNDAG I
Lørdag 24.12.2011
ÅPENBARINGSTIDEN Joh
JULAFTEN Luk 2,1‑20
4,4‑26
OLSVIK KIRKE. kl. 14:00
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 Dåp
Familiegudstjeneste GUNNAR og nattverd IDA ELISABETH
KOLAAS Takkoffer til Kirkens
GREVE
Nødhjelp.
Søndag 29.01.2012
OLSVIK KIRKE. kl. 16:00
VINGÅRDSSØNDAGEN Joh
Familiegudstjeneste GUNNAR 9,1‑7.35b‑38
KOLAAS Takkoffer til Kirkens
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 Dåp
Nødhjelp.
ARVE HANSEN HAUGLAND
Takkoffer til Nådehjemmet.
Søndag 25.12.2011
JULEDAG Joh 1,1‑14
OLSVIK KIRKE. kl. 12:00
Høytidsgudstjeneste Nattverd
Søndag 05.02.2012
IDA ELISABETH GREVE
SÅMANNSSØNDAGEN Mark
Takkoffer til Menighetsarbeidet. 4,26‑34
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Mandag 26.12.2011
HØYMESSE Nattverd
GUNNAR KOLAAS Takkoffer til
2. JULEDAG Matt 10,16‑22
OLSVIK KIRKE. kl. 12:00 Dåp Det Norske Bibelselskap. KRIK
konfirmanter
ARVE HANSEN HAUGLAND
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Søndag 12.02.2012
KRISTI FORKLARELSESDAG
Lørdag 31.12.2011
NYTTÅRSAFTEN Joh 14,27
Mark 9,2‑13
OLSVIK KIRKE. kl. 23.15
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 Dåp
ARVE HANSEN HAUGLAND
og nattverd IDA ELISABETH
GREVE

ordan

Åpen Barnehage

Formiddagstreff

Barnas
(søndagsskolen)

Sorggruppe

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

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

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

du

Olsvik Barnekor

Mannsgruppe

Bergen
Soulchildren

Fellesskapsgruppe

EGENTL
Februar

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

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

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

etelefon 815 33 300
Kirkeringen
KFUK-speiderne
t-tjeneste: www.kirk
Januar

Søndag 01.01.2012
NYTTÅRSDAG Matt 1,20b‑21
Se Loddefjord. kl. 12:00 Dåp
og nattverd GUNNAR KOLAAS
Søndag 08.01.2012
KRISTI ÅPENBARINGSDAG
Luk 2,40‑52
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 Dåp
IDA ELISABETH GREVE

Søndag 19.02.2012
FASTELAVNSSØNDAG Joh
12,20‑33
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 Dåp
ARVE HANSEN HAUGLAND
4 årsbok
Onsdag 22.02.2012
ASKEONSDAG Matt 12,38‑42
OLSVIK KIRKE. kl. 19:00
Nattverd GUNNAR KOLAAS

Hvordan har du det…

EGENTLIG?

Hvordan har du det…

EGENTLIG?

Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste: www.kirkens-sos.no

Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste: www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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ET MENNESKE Å PRATE MED
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(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: Voksne
Kontakt: Kari Tandberg
Tlf: 55 26 97 36

Vi ønsker dere alle
en velsignet jul og
godt og fredelig
nytt år!

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.

