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- Vi har en ramme rundt det hele, og så har vi masse spillopper utenom

Nytt år,
nye impulser

Et tydelig fokus på Faste

Refleksjon av redaktør
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl

De som har vært faste lesere av
menighetsbladet i flere år vil nok oppdage
at bladet er blitt en del annerledes. Det som
kanskje vil være den største forandringen
for trofaste lesere er at de faste spaltene
ikke lenger er på samme sted. Den nye
utformingen av menighetsbladet har sin rot
i at vi dette året prøver å kartlegge hvem
målgruppen for bladet er. I den forbindelse
håper vi å få hjelp av dere lesere med
innspill, ris og ros – det er tross alt dere vi
lager bladet for.
Som nyvalgt redaktør i menighetsbladet
er mitt håp for bladet at alle som bor i
menigheten skal ha stor glede og interesse
av å lese bladet – det hadde vært veldig
flott om bladet kunne blitt et lite høydepunkt,
et deilig avbrekk, i en travel hverdag. Derfor
trenger vi å få samlet en gjeng som har lyst
til å være med i et inspirerende miljø, som
journalist eller fotograf.
I løpet av det kommende året vil vi jobbe
målrettet med å ta menighetsbladet inn i
en ny æra. Dette er et arbeid som vil ta tid,
og der vil nok bli en del prøving og feiling,
men jeg håper at dere vil være støttende og
gi gode tilbakemeldinger på hvordan dere
synes arbeidet går. Dere kan også tipse oss
om saker dere synes vi burde skrive om.
Send epost til olsvik@oyvindzahl.no
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I år setter Olsvik TenSing startskuddet
for årets fasteaksjon med UngMesse
den 25. mars. I tillegg bidrar
konfirmantene, både fra TenSing og
de andre gruppene, som bøssebærere
tirsdag 27. mars, til inntekt for Kirkens
Nødhjelp som i år har fokus på
Guatemala og Tanzania.
Årets fasteaksjon, arrangert av Kirkens
Nødhjelp, handler om rettferdighet. Over
en 1 milliard mennesker spredt over
hele verden kjemper hver eneste dag
mot en framtid i fattigdom. Vi har skapt
en ubalanse i fordelingen av jordens
ressurser, og vi må nå jobbe sammen
som én for å avskaffe fattigdommen som
har blitt den største konsekvensen av
dette. Underernæring er blitt et enormt
problem og fører til at én av fem lider av
en så stor fattigdom at de ikke har råd
til å spise seg mette. Stine Helgesen
Helle som er konfirmant i Olsvik
TenSing er meget positiv til at Olsvik
menighet er med og samler inn penger til
fasteaksjonen. –Jeg synes det er bra at
vi tar initiativ til å samle inn penger til de
som trenger det mer enn oss.
Årets fasteaksjon setter fokus på
økonomisk rettferdighet i Tanzania og
Guatemala. Ifølge Kirkens Nødhjelps
webside, vil de jobbe for bærekraftig
jordbruksprosjekter i Guatemala som
bidrar til at kvinner får muligheten til å
dyrke næringsrike grønnsaker i drivhus
som ellers ikke vokser i høyden. På
den måten får de mat, men også en
inntekt til å kunne forsørge seg selv og

familien. Kirkens Nødhjelp vil også starte
og opprettholde spare- og lånegrupper
hvor medlemmene sparer små beløp og
kan ta opp lån for å investere i en lysere
framtid. Kirkens Nødhjelp ønsker å sette
en stopper for urettferdige skatteregler
som fører til at internasjonale selskaper
tjener store penger på Tanzanias
ressurser, mens landets egen befolkning
lever i fattigdom. I tillegg vil de fokusere
på PETS-grupper (Public Expenditure
Tracking System) i Tanzania. Her trenes
medlemmene til å stiller myndighetene
til ansvar for at tilgjengelige ressurser
brukes til fellesskapets beste, samt
overvåke lokale budsjetter.
Pengene som kommer inn på
fasteaksjonen er ikke øremerket, men
brukes der det til en hver tid er mest
KIRKENS NØDHJELPS
FASTEKASJON
- Rundt 40.000 bøssebærere hvert år
- En av Norges største dør-til-døraksjoner
- Har vært arrangert siden 1967, fra
80-tallet i dagens form
- Innsamlingsrekord i 2010 på rundt
31 millioner kroner
- Slik ble pengene brukt i 2010:
o 89,0 % gikk til formålet
o 7,5 % til administrasjonskostnader
o 3,5 % til anskaffelse av midler
Kilde: Kirkens Nødhjelp

eaksjonen
behov for midler. Fasteaksjonene er en
arena for å synliggjøre viktige temaer
Kirkens Nødhjelp jobber kontinuerlig med,
men det er likevel ikke slik at alle har
samme behov som for eksempel flomsikre
hus. Derfor er fleksibilitet avgjørende for at
midlene som samles inn kan forvaltes på
best mulig måte.
”Overcoming poverty is not a gesture or
charity, it is an act of justice”
- Nelson Mandela
TenSing skal i år ha Ung Messe i
sammenheng med fasteaksjonen. Der vil
TenSing jobbe med nettopp fasteaksjonens
fokus, rettferdighet. -Vi har en visjon om å
sette nestekjærlighet i høysetet på denne
Gudstjenesten. Vi må være med å ta ansvar
for å rette opp i det som er urett og vise at vi
bryr oss, sier Anette Hermansen, hovedleder
og dirigent i Olsvik TenSing. Ung Messe er
en Gudstjeneste der ungdom aktivt er med
i forberedelse og gjennomføring av hele
Gudstjenesten. Der får de alle mulighetene

til å bruke ord, uttrykksformer og toner de
kjenner seg hjemme i. Stine Helgesen Helle
synes det er en utrolig flott måte å samle de
unge på. –Vi får sjansen til å være med på å
skape en Gudstjeneste som også passer for
unge. Ofte opplever unge at terskelen for å
delta på Gudstjenesten er for høy – det kan
fort bli fremmed og ukjent. Norges KFUKKFUM har derfor lenge vært opptatt av å
utvikle en Gudstjeneste med og for ungdom.
-Det er veldig kjekt å kunne være med å
bidra på UngMesse, sier Stine Helgesen
Helle. Ungdommene uttrykker seg ved
sang, dans og dramatisering, og åpner også
dermed for en messe som passer for de litt
yngre.
I 2011 kunne Olsvik menighet bidra med
90 bøssebærere som fikk samlet inn
60.224,- til fasteaksjonen. Vi er heldige
som har en slik giverglede i nærmiljøet vårt,
som gjør at vi som en samlet menighet
kan bidra til en mer rettferdig verden. Når
en aksjon skal organiseres kreves det en
god del ressurser og bistand. I tillegg til

bøssebærerne er det mange roller som
skal fylles. Lederne i Olsvik TenSing
bidrar til bøsseorganiseringen mens
mesteparten av bøssebærerne består av
årets konfirmantkull. Det er første gang Stine
Helgesen Helle skal gå med bøsse, men
hun tror det kommer til å bli spennende. -Jeg
synes det er flott at de som har litt kan bidra
med litt, og de som har mer kan bidra med
mer, sier Stine Helgesen Helle.
Olsvik menighet arrangerer aksjon 27. mars
og trenger hjelpende hender. Ønsker du å
bidra med som bøssebærer, bollebaking
eller som sjåfør, ta kontakt med
Hans-Petter Dahl
Tlf: 55 30 81 76
hans.petter.dahl@bergen.kirken.no

Tekst: Cathrine Mørner og Øyvind S. Stokke-Zahl
Foto: Cathrine Mørner

Jeg undrer...
Når jeg med stor glede - i blant
tenker tilbake på tiden min i Olsvik
menighet – som daglig leder og
frivillighetskoordinator – undrer jeg ofte
på – hvordan det går med flere av dem
jeg arbeidet med, men som har flyttet
på seg.
Derfor var det så kjærkommet i uken før
jul – når kap. ØYVIND RISE – dukket opp
i kirken en formiddag sammen med en av
tvillingene – Åsmund.
Det var i 2007 at Øyvind flyttet til
Stavanger – til Misjonshøyskolen for å ta
fatt på et stipendiat – dvs. en doktorgrad.
Til sommeren gjør Øyvind seg ferdig med
doktorgraden – og da begynner han i
ny stilling som rådgiver for biskopene –
sammen med 2 andre.
25. juni 2010 ble tvillingene Åsmund og
Solveig født og nå bor familien i Oslo,
nærmere bestemt i Grefsen menighet –
der de er aktivt med.
På mitt spørsmål om hva han husker
spesielt fra tiden i Olsvik – kommer det
straks ”det gode samarbeidet i staben

– ikke minst arbeidet i TenSing og
konfirmantleirene”.

Tekst/foto: Margith Johnsen

Med takk for en hyggelig prat – ønsker vi
hele familien alt godt – og Øyvind lykke til
i ny jobb!
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- En måte å leke seg gjennom Bibelen

Søndagsskolen har fått nytt navn og ny dag, og nå har
For ett år siden byttet søndagsskolen
dag fra søndag under gudstjenesten,
til onsdag etter barnekoret. –Vi fikk
en del tilbakemeldinger på at det ikke
kunne hete søndagsskole, når det ikke
lenger var på søndager, sier Bjørg
Karin Husa, en av lederne i Barnas.
Dermed falt det på forslaget ”Barnas”.
Frem til i år har Barnas vært etter
barnekoret på onsdagene, men nå
er koret en del av Barnas. En av
utfordringene med Barnas kan, i følge
Bjørg Karin, være at foreldrene inviteres
mer med i det som skjer. De sitter gjerne
sammen med barna i ringen og er med
og synger. –De får lov å sitte for seg selv
om de vil det, men vi vil gjerne ha de med.
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En av fordelene med at foreldrene er
med, er at Barnas da kan dekke et mye
større spekter av barn. –Siden foreldrene
er med, så kan barn fra to-/treårsalderen,
når de begynner å klare og følge med, og
opp til tolv-/trettenårsalderen være med,
sier Bjørg Karin. Da får de yngste noe å
strekke seg mot, mens de eldre barna får
mulighet til å være med som hjelpeledere.
–Jeg håper folk har frimodighet nok til å
komme og prøve seg frem.
Barnas følger opplegget til
SPRELL LEVENDE, som er et
undervisningsopplegg hvor barna får
møte bibelfortellingene på en levende og
inkluderende måte. –Vi har en ramme
rundt det hele, og så har vi masse

n

r de også fått barnekor.
spillopper utenom, ler Bjørg Karin.
Barnas begynner med at det tennes lys
og at alle ønskes velkommen. –Så har vi
alltid navneopprop og en fast navnesang,
slik at alle blir sett. Etter det, er det
sangstund med kantor Rune Johnsen
Klevberg, hvor både barna og de voksne
synger. For tiden øver de inn sanger
til gudstjenesten den 19. februar, hvor
fireårsboken skal deles ut.
Etter sangstunden er det godt med litt
forfriskninger - og kaffe til de voksne. Så
bærer det av sted til skattkisten. –Hva
ligger oppi der?, hviskes det blant barna
som på omgang får åpne kisten. Oppi
skattkisten finner barna ting og rariteter

som er relatert til den bibelteksten som
skal fortelles. Når historien er fortalt får
barna leke seg gjennom fortellingen med
hinderløyper, papirflykasting, tegning og
mye, mye mer. –Det er en måte å leke
seg gjennom Bibelen på, sier Bjørg Karin.
Hun har et håp om at de skal bli flere
ledere, slik at leken også kan deles opp
i grupper, gjerne etter alder, slik at barna
får enda mer utbytte av Barnas. –Ja, det
er absolutt en oppfordring til foreldrene.
Barnas har et tett program denne
våren, og Bjørg Karin har fått gode
tilbakemeldinger fra de som har vært der
om at dette er noe de har lyst til å være
med på. –Det er tydelig at de som har
vært på Barnas liker det, for de kommer
tilbake. I tillegg har vi hatt en økning fra
gang til gang, forklarer Bjørg Karin. Hun
håper barna har en god opplevelse av å
være i Guds hus. –Hvis vi klarer å få til
at barna kan gå rundt og si at der oppe
er min kirke, så tror jeg veldig mye er
oppnådd.
Programmet til Barnas underbygger
virkelig det at de ønsker at barna skal
trives i kirken. Den 19. februar skal
de delta aktivt på Gudstjenesten hvor
fireårsboken blir delt ut. I den forbindelse
skal de også være med Åpen barnehage
på deres utvidede åpningstid onsdag 15.
februar, hvor alle fireåringer i menigheten
blir invitert til middag. Noe av fokuset
her vil være karneval, og barna skal få
være med å lage rytmeinstrumenter og
utkledninger fra Jesu tid.
Den 28. mars skal Barnas ha
påskevandring rundt i kirkerommet, og
den 11. april skal de ha påskemåltid og
nattverd som en liten Gudstjeneste. Den
18. april skal de ha en minimusikal om
”Jesus til lands og til vanns”. Der skal
barna få delta sammen med de voksne.
–Jeg tror enda ikke vi har skremt vekk
foreldre når vi har dradd de inn i ringen – i
alle fall ikke foreløpig, sier Bjørg Karin
med et lite smil om munnen.
–Drømmen må være at på onsdagene så
kryr det av barn og voksne som trives og
som på en måte tenker at dette er trykt og
godt å være med på.

Tekst/foto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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Lederens hjørne

Strategisamling på Raknestunet.
Det nyvalgte menighetsrådet og staben
holdt strategisamling på Raknestunet
6. og 7. januar. Her jobbet vi hardt med
å stake ut veien videre. Samlingen bar
preg av optimisme og mange visjoner
og drømmer for arbeidet. Vi er heldige i
Olsvik som har en stor og kompetent stab,
mange fantastiske frivillige og mye mye
arbeid/tilbud. Dette skal vi ta vare på, og
bygge videre på. Olsvik kirke er en veldig
viktig aktør i Bergen vest, sammen med
mange andre bygger vi et trygt og godt
lokalsamfunn. Her skal det være godt å bo.
Hovedsatsningsområder.
Menighetsrådet har vedtatt tre
hovedsatsningsområder for de neste to
årene. Det er:
• Gudstjenesteliv
• Musikk, kunst og kultur
• Frivillige medarbeidere
Gudstjenesteliv
Den Norske kirke skal fornye
gudstjenesten. I 2012 skal alle menigheter
lage en lokal gudstjenesteordning. Vi
skal lage Gudstjenester som passer for
oss som bor i her. Veldig mye nytt og
spennende kommer til å skje. Samtidig
6 Olsvik menighetsblad 1-2012

som vi prøver ut og endrer, skal passe
på så vi ikke mister oss selv eller blir
ugjenkjennelige. Følg med og ta kontakt
om du ønsker å være med å påvirke
framtidens Gudstjeneste. Velkommen
til et spennende og nyskapende
Gudstjenesteår.
Musikk, kunst og kultur
Med den årlige kunst og kulturuken og
Olsvikutstillingen er Olsvik satt på kartet.
Den er spydspissen vår som leder an i
kunst og kulturarbeidet. Med kunstnere
av nasjonalt og internasjonalt format
i samspill med lokale kunstnere har
Olsvikutstillingen løftet kirken tilbake
som en drivende kulturaktør i Bergen.
Menighetsrådet ønsker å videreutvikle
og utvide menighetens satsning på
musikk, kunst og kultur. Vi har to utvalg
med gode folk som jobber med dette.
Kunst og kulturkomiteen og et nyetablert
kirkemusikkutvalg. Musikk, kunst og
kultur er viktig for livskvaliteten, den
kommuniserer til oss og treffer oss på en
annen måte enn ord og tanker. Følg med,
ta kontakt og delta på det som passer for
deg i tiden framover.
Frivillige medarbeidere
Frivilligheten i Norge blomstrer. Myten

Ved menighetsrådsleder
Lars Kristan Stendahl Gjervik

om at frivilligheten er død, er betydelig
overdrevet og direkte feil. Mens kirken og
religiøse organisasjoner (ikke alle) sliter
med å rekruttere frivillige, er det ventelister
hos andre. Siste eksemplet er ski NM på
Voss. Der var målet å få 450 frivillige.
Når det hadde meldt seg 700 måtte
arrangørene begynne å si nei til folk.
Olsvik menighet er relativt god på
frivillige. Vi har rundt 200 som gjør en
fabelaktig jobb. Men vi ønsker å utvikle
oss, rekruttere flere, ta bedre vare på dem
og bli et enda mer attraktivt sted å være
for alle som ønsker å bidra til å bygge
et godt og trygt lokalsamfunn og et godt
menighetsfellesskap. Vi skal styrke vår
kompetanse på dette feltet gjennom å
hente kunnskap utenfor kirken i miljø der
de kan mye om frivillige. Vi har allerede
begynt. I høst hadde staben fagdag der
vi hadde invitert en forsker fra Senter
for forskning på sivilsamfunn og frivillig
sektor. På fagdagen snakket vi blant annet
om hva som motiverer ulike grupper av
frivillige og hvilke konsekvenser dette
får for rekrutteringsarbeidet. Spennende
og lærerikt. Dette er nybrottsarbeid
i kirkesammenheng. Ønsker du å
være frivillig i arbeid eller å jobbe med
rekruttering og oppfølging, ta kontakt.

Forklarelse!
Forklarelse, er det et annet ord for
forklaring?
Ofte ønsker vi en nærmere forklaring.
Enten det er ulike politiske spørsmål
eller små hverdagsmysterier som
opptar oss. På skolen prøver læreren
å forklare for at elevene skal forstå.
Det er godt med en god forklaring.
Gjerne med mange ord, fordi vi vil vite
svaret på det vi lurer på. I møte med
kristendommens lære er det ikke så
uvanlig at man stiller spørsmål. Selv
den som er vant med å lese i sin Bibel,
og lytte til prekener i kirken, stopper
opp fra tid til annen og spør: Hva betyr
det og det?
For eksempel hørte vi på julaften
at Jesusbarnet er Gud, født som et
menneske. Da kan man undres og
spørre: «Hvordan kan det forklares?»
Finner vi forklaringen i det å lese
mange bøker?
Du kan gå til biblioteket eller til et av de
mange teologiske fakulteter, både her i
Norge og i utlandet, for å få en forklaring.
Der vil du finne metervis av hyller fulle
av bøker, som prøver å forklare læren
om at Jesus født i Betlehem, oppvokst i
Nasaret, er Gud! Bøker kan være til hjelp,
men forklare Gud? Klarer de det?
Eller …
Eller du kan si som mange andre: Tenk
om jeg kunne se Gud? Bare et glimt ville
overbevise meg. Men vi vet at det skjer
sjelden. Kjenner du noen?
I Bibelen fortelles det at tre av disiplene
opplevde noe som lignet det å se Gud.
Peter, Jakob og Johannes var sammen
med Jesus da klærne hans begynte å
skinne. Og ansiktet hans lyste som solen.
Det var en sterk opplevelse. De kastet
seg spontant ned på kne for det ble for
voldsomt å se på.
Dette kaller vi i kirken for Jesu forklarelse.
De tre fikk et glimt av hvordan Jesus
egentlig er. De kjente mennesket Jesus
fra Nasaret, men der og da fikk de et
glimt av hans guddommelighet.
Johannes har skrevet om sitt møte
med Jesus: ”Det vi har hørt, det vi har
sett med egne øyne, det vi så og som
hendene våre tok på, det forkynner vi:
livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har
sett det og vitner om det og forkynner
dere det evige liv, som var hos Far og ble
åpenbart for oss.” (1. Joh.1,1-2)
Han tenker nok på denne spesielle
opplevelsen, da han skrev dette, men
også på all den tiden han var sammen

med Jesus. Han viser til «livets ord» og
det er fordi han vil ha fram at hele Jesu
liv som menneske, er Guds tale til oss
mennesker. Derfor er og var det så viktig
å ta vare på alt det han sa og gjorde. De
måtte skrive det ned. Alt Jesus gjorde var
et budskap fra Gud.
Derfor er bibellesningen en viktig del av
gudstjenestene. Hver søndag hele året
leses det tekster fra både det gamle
testamentet og det nye testamentet.
Det er helt avgjørende for kristen tro å
holde fast på at Bibelen er ord fra Gud.
Profetiene i det gamle testamentet er
budskap fra Gud. Når vi leser det Jesus
sa og alt som skjedde med ham, ser
vi at han oppfyller disse ord. Det er en
sammenheng. Det viser en tanke fra
Guds side. Fra skapelsen til Jesu komme
og inn i fremtiden. Inn i evigheten.

hvor viktig
evangeliene
og resten av
Bibelen er når
han skriver:
«Jesus gjorde
også mange
andre tegn
for øynene på
disiplene, tegn
som det ikke
er skrevet om i
denne boken.
Men disse er skrevet ned for at dere skal
tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og
for at dere ved troen skal ha liv i hans
navn.» Joh 20,30
Tekst: Arthur Pilskog, sykehjemsprest

Vi kan si at det å lytte til eller lese
Bibelen, er et møte med Gud. Vår
lesning skjer med ærbødighet, for Gud er
verdens skaper og vår frelser. I ydmykhet
fordi det er så mye større enn alt vi kan
fatte. Ja, i spenning, fordi vi har lov å
forvente noe helt annerledes enn vi kan
tenke.
Dette kan vi ikke forklare. Det er noe
annerledes; noe utenfor meg selv. Det er
noe som er uavhengig av mine følelser
og av mine mer eller mindre intelligente
tanker. Vi ser med vårt indre øye, vårt
sinn eller hjerte om du vil, og sier: ”Jo,
sannelig dette er fra Gud.” Det blir klart
for oss på en uforklarlig måte. Kanskje vi
kan sammenligne det med en forklarelse?
Vi ser at det er et under, at Jesus ble et
menneske som levde som en av oss. At
han hadde et liv, slik et hvert menneske
går igjennom. Men likevel, hans ord og
gjerninger viser hvordan Gud er. Han
åpenbarer Gud.
Og ikke minst. Han døde en død som er
like håpløs og trist som alle mennesker
vil oppleve. Men han overvant dødens
makt. Han åpenbarte Guds makt! Derfor
kan han gi det evige livet til alle som tar i
mot. Det som begynner mens vi lever her
og nå. Jesus vil være sammen med oss i
vår hverdag.
Han er et evig håp, som ikke rokkes av
noe som kan skje i denne verden. Det
gir oss del i det evige liv. Derfor handler
Bibelen om Jesus. Det er det ordet vi
vender oss til både i hverdager og på
søndager.
Den samme Johannes minner oss på
Olsvik menighetsblad 1-2012 7

- Alle skal bli sett og satt pris på

-Hensikten med et slikt arrangement
er at alle de frivillige medarbeiderne
i Olsvik kirke skal bli sett og satt
pris på, sier tidligere daglig leder/
frivillighetskoordinator Margith
Johnsen og peker utover en festkledd
forsamling i underetasjen i Olsvik kirke.
Det var hun som tok initiativet til den første
Medarbeiderfesten i januar 1998. Siden
har det hvert år gått ut skriftlig invitasjon til
fest for til alle typer frivillige medarbeidere i
Olsvik menighet. Og de er både mange og
forskjellige.
- Dere gjør en fantastisk jobb, sa Bjørg
Karin Husa da hun ønsket velkommen til
årets fest, 20. januar. - Dere er grunnfjellet
i menigheten. Alle de forskjellige
oppgavene i menigheten kunne ikke
utføres hvis ikke dere stilte opp, sa hun
til over 80 personer som hadde tatt imot
innbydelsen og hadde benket seg rundt
fint pyntede langbord.
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Den som ikke visste hva slags
aktiviteter som foregår i en levende
drabantbymenighet som Olsvik, kunne
ikke være i tvil etter å ha hørt personer
i alle aldre gi en kort presentasjon av
seg selv og de oppgavene de har tatt på
seg: Der satt en stor og livlig gjeng fra
TenSing ved siden av damer som hadde
40 års fartstid i kirkeringene. Der var
kirkeverter, tekstlesere, speiderledere,
medlemmer i menighetsråd, i diakonatet,
gudstjenesteutvalget og i kulturkomite.
Der var «kirkeskyssere», personer som
hadde gått med Menighetsbladet i årevis,
kjøkkenassistenter i Åpen barnehage og
enda fler.
- De skal bli sett, men de skal også se
hverandre, slik at vi alle forstår både hvor
mange vi er og hvilket viktig arbeid vi gjør,
understreket kveldens vertinne.
Så kom søstrene Trætteberg i fantasifull
forkledning og gjorde en flott parodi på en
såkalt kirkefrivillig dame til stor applaus

fra forsamlingen. Kanskje noen til og
med kjente seg litt igjen i engasjementet
og begeistringen? Søstrene brukte
også parodien til å hinte litt om dagens
samlivsformer og de utfordringen som
mange barn møter i dag og avsluttet med
en kjærlighetserklæring til den ufullkomne,
men kjære ektemannen.
Det ble et langt bordsete med koldtbord
og hvit dame og livlig prat. Kirkens ansatte
var kveldens vertskap og kjøkkengjeng. De
sprang med kaffekanner og fater og sørget
for at de frivillige for en gangs skyld kunne
sette seg ned og la seg oppvarte.
Festkvelden ble avsluttet i kirken med
tente lys, sang og velsignelse

Tekst: Reidun O. Andersen
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Tre på Medarbeiderfesten
1. Hva synes du om årets arrangement?
2. Vil du trekke frem noen høydepunkt?
3. Hva synes du om tradisjonen med Medarbeiderfestene?
Åse
Sæternes,
kirkering
1. Den var
flott stelt i
stand med
god mat og
fin underholdning.
2. Søstrene
Trætteberg.
3. Jeg har
vært med
siden det
ble startet
opp, og synes det er stort at det blir stelt i stand får
oss frivillige. Og så er det flott å se alle de unge som
er aktive i menigheten.

Anita Hatlevik,
Ten Sing
1. Det var
veldig koselig
å komme
sammen med
de andre
frivillige. Og så
var det veldig
god mat.
2. Alt var
veldig kjekt.
Stemningen var
flott og underholdningen var
super.
3. Det er en koselig tradisjon hvor vi får sett hvor
mange frivillige som er i menigheten – det er flere enn
man tror.

Jan Lygren,
sjåfør til
formiddagstreff
1. Fint
iscenesatt
og et
veldig bra
opplegg. En
fantastisk
kveld.
2. Sangene,
og selvfølgelig

søstrene Trætteberg.
3. Meget bra – alt godt å si om det som stelles i stand.
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Ny liturgi i kirken
– Hva – hvorfor og hvordan?
Er du av de som går i kirken til
gudstjeneste, har du trolig merket
at gudstjenesten ikke lenger er
helt som før. Ordlyden på Fadervår
er blitt endret, enkelte av leddene
i gudstjenesten er blitt flyttet, og
på Juleaften hadde de forandret
på Juleevangeliet også! Vi spør
soknepresten vår hva det er som skjer:
Egentlig er det to reformer som kommer
på en gang, forteller Gunnar Kolaas. Fra
1.søndag i advent 2011 tok vi i bruk en
ny bibeloversettelse. Den skal brukes
ved lesningen av de tre bibeltekstene i
gudstjensten. Derfor ble det noen små
endringer i Juleevangeliet, slik det vil bli
i enkelte andre tekster også. Fader Vår
er blitt til Vår Far. Samtidig fikk vi tilbake
ordningen med tre tekstrekker, mens
vi i endel år nå har hatt to. Dermed har
prestene fått en god del nye tekster å
preke over, så vi ikke lenger kan hente
fram den prekenen vi holdt for noen år
siden. Både vi prester og menigheten kan
nok ha godt av å måtte tenke nye tanker
om nye tekster!
Men vi har merket at det på enkelte
gudstjenester har vært endringer i
rekkefølgen av leddene i gudstjenesten
også. Trosbekjennelsen kommer av og til
etter prekenen i stedet for etter den andre
lesningen?
Ja, fra 1.søndag i advent 2012 skal vi ta i
bruk en ny liturgi – endre rekkefølgen av
leddene i gudstjenesten og samtidig endre
litt på hva som sies i enkelte av leddene.
Hvorfor må vi endre på dette også – det er
da ikke mer enn 30 år siden vi endret på
dette sist?
Det er Kirkerådet som har bestemt dette.
De har lagt merke til at fremmøtet til
gudstjenesten har gått ned mange steder,
og ønsker selvsagt å gjøre noe med det.
Tanken med det nye er dels å innvolvere
menigheten mer i gudstjenesten, det er jo
menighetens gudstjeneste, ikke prestens.
Det er ikke hos oss som i Den katolske
kirken at det viktigste er at liturgien leses
hver dag, enten det er noen til stede
eller ei. Det er menigheten som skal
komme sammen og feire gudstjeneste
i lag. Samtidig åpner en for at den
enkelte menighet kan utforme sin egen
gudstjeneste – innenfor visse rammer –
slik at det blir Vår Gudstjeneste. En har
også sett at deler av ordningen nå er
10 Olsvik menighetsblad 1-2012

uheldig, f.eks. blir
kunngjøringene
etter prekenen en
litt underlig pause
i gudstjenestens
gang.
Kan du nevne
noen av de
endringene som
kan komme?
De kunngjøringene
som har
med dagens
gudstjeneste å
gjøre, vil komme
før gudstjenesten starter.
Deretter blir det tre klokkeklemt og
organistens preludium. Det er også åpnet
for at den gamle klokkerbønnen kan
komme igjen (Herre, jeg er kommet inn i
dette ditt hellige hus osv.). Dåp skal være
tidlig i gudstjenesten, og Trosbekjennelsen
skal komme etter prekenen. Det åpnes
nå for at en kan bruke den Nikenske
trosbekjennelsen, den som i dag brukes
bare på høytidsdagene. Den vi bruker
mest, den Apostoliske, skal imidlertid
brukes ved dåp. Dette er den ordningen
som de aller fleste store kirkesamfunn
har, også de fleste av våre Lutherske
søsterkirker. Kirkebønnen skal ledes av
andre enn presten. Men gudstjenesten
skal avsluttes som nå med velsingelsen og
utsendelsen. Kunngjøringer om hva som
videre skal skje i menigheten, bør komme
helt til slutt.
Du sier at det skal bli en involverende
gudstjeneste, en Vi-gudstjeneste. Blir det
noe igjen for presten?
Ja, det er presten som skal ta seg av
sakramantene, dåp og nattverd. Det
er nå ønskelig at det er nattverd i hver
gudstjeneste. Det kan bli en utfording i en
menighet som vår, hvor det er så mange
– heldigvis – som ønsker dåp. Ja, og så
er det presten som skal lyse velsignelsen.
Som regel vil han holde prekenen også,
men den kan han be andre om å holde.
Er det noen ledd det er uenighet om
plasseringen av?
Mange ønsker at gudstjenesten ikke skal
starte med syndsbekjennelsen. Særlig
blandt de som oppsøker kirken sjelden,
føles dette som et antiklimaks. De har
kanskje kommet høytidsstemt for å delta

i en barnedåp, og synes dette ikke slår
an de lyse og gode strenger de forventer.
For de faste kirkegjengere er det muligens
rett å ha det her. Men nå kan dette leddet
legges etter preken og trosbekjennelsen.
Hvordan skal vi bestemme hvordan vi skal
ha det hos oss heretter?
Menighetsrådet har satt ned et
Gudstjenesteutvalg. De har fått i
oppdrag å komme med et forslag til
Menighetsrådet. Når Menighetsrådet har
kommet med sitt forslag, skal det holdes
Menighetsmøte. Der kan alle som er
medlemmer av menigheten komme og si
hva de mener. Det endelige forslaget skal
så Menighetsrådet sende til Biskopen for
godkjennelse innen 1.oktober i år. Fra
1.søndag i advendt, 2.desember, skal
den nye ordningen tas i bruk. Vi må nok
på enkelte gudstjenester utover i året
prøve ut deler av det nye, ikke minst fordi
det også er muligheter for ny musikk til
gudstjenesten, 6 komponister har laget
musikk til hele gudstjenesten, 19 har
kommet med musikk til ett eller flere
ledd. Dette må vi selvsagt få høre, det er
de ferreste av oss som kan høre dette
ved å lese notene, så vi tar også sikte
på endel samlinger på onsdagskvelder
for å prøve ut deler av eller hele
gudstjenesteordninger. Disse vil bli
annonsert særskilt.
Til slutt vil vi nevne at det er kommet mye
litteratur i sakens annledning. En brosjyre,
Sammen om gudstjenesten, er lagt ut
i våpenhuset i kirken. En bok med alle
forslagene, Gudstjensete for Den norske
kirke, er å få kjøpt i bokhandelen.
Tekst: Arne Tandberg
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

NY

Månedens anbefaling

- Herfra ser jeg stjerner
I forbindelse med at menighetsbladet
har fått en ansiktsløftning ble det
bestemt at vi må ha litt mer kulturstoff.
Kultur er jo så mye, det er både bøker,
musikk og film.
Vi skal ikke se langt for å se stjerner i
Olsvik menighet, vi har faktisk en ekte
popstjerne i staben, hvis Bjørnar tilgir meg
den betegnelsen. I dette nummer er det
nemlig helt naturlig å skrive om en ny plate
fra et norsk band, StMorritz.

Temakveld
våren 2012
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.

Vår egen menighetspedagog, Bjørnar
Sangolt er gitarist i bandet. Platen ”Norske
kompani” kom ut i januar og har fått mange
gode kritikker. I rosende ordelag fikk de
karakteren 8 i NRK sitt musikkprogram.
Denne gangen har de produsert platen
selv. De har levert en plate som er mer
rocket enn den forrige, men man kjenner
igjen musikken deres med en gang. Gode
melodier med tydelige og gode norske
tekster, alle instrumentene trer frem tydelig
og solisten har en stemme som vi har lyst
til å høre på. Omslaget på platen, med

SP
AL
TE

bandet hyggelig
plassert rundt
et kafebord
med KFUKKFUM kopp
inviterer inn til
en god musikkopplevelse.
God lytting!
Tekst: Ida Greve

Formiddagstreff
våren 2012
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!
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Velkommen til formiddagstreff
Formiddagstreffet avsluttet 2011 med en
flott julefest i kirkekjelleren den 28.12.2011.
Menyen var pinnekjøtt, dessert, kaffe og
selvfølgelig gang rundt juletreet. Gjester
var gruppen TRIADE som består av Brith
Barsnes Bjordal, Geir Barsnes og Terje
Onstad som avsluttet sin adventsturne i
Olsvik. De ledet allsang og underholdt i to
små avdelinger med alt fra de kjente kjære
til egne sanger og dikt. Når vi avsluttet
med Deilig er jorden og tittet rundt på alle
fremmøtte som var med på rundene rundt
treet (43stk) og noen tilskuere, ble jeg
endelig overbevist at jobben jeg gjør er viktig
og det begynner lykkes.
Vi ønsker oss enda flere på de månedlige
treffene. Velkommen til dere som er der,
men få med dere venner og naboer.
På julefesten fikk vi også besøk av
fengselsprest Rune Minde. Han fortalte om
sin arbeidsplass, hvordan han som prest
kunne være både støttespiller, men og være

en hjelper i en håpløs situasjon. Det var en
spennende, engasjert og en utrolig flott måte
Rune Minde fortalte historier og om måten
han utførte sin prestetjeneste i fengselet. Vi
ønsker han lykke til videre.
Jeg kommer ikke utenom å takke
fremmøtte, men aller mest må jeg nok
engang takke mine gode hjelpere. Takk til
kjøkkenhjelperne, vertinnene mine og andre
som bidrar. Uten dere – ingen treff.
Første treff i 2012 er torsdag 9. februar
klokken 12. Alle voksne er veldig
velkommen. Vårens program kan dere lese
om i bladet. Flotte gjester på hvert treff,
andakt, god mat og tid til en god prat. Det er
en liten utlodning på hvert treff ellers koster
det ikke noe.
VELKOMMEN!
Tekst: Brith Barsnes Bjordal
Foto: Margith Johnsen

Min salme
For oss som er vokst opp etter krigen,
er det lett å ta fred og frihet som en
selvfølge, noe som bare er sånn. Landet
vårt og de kristne verdiene Grunnloven
er bygget på, virker urokkelig og trygt.
Eidsvoll mennene sa i kor, etter loven var
vedtattv: ”Enig og tro til Dovre faller!”
Flagget vårt, som vi alle er så glad i, bærer
korsets tegn. Fedrelandssalmen ”Gud
signe vårt dyre fedreland”, viser med all
tydelighet hvor nødvendig det er at Gud er
med.
Det er krefter i samfunnet vårt som vil
endre Grunnloven, og ta vekk korset
i flagget. De ønsker også å stoppe at
nasjonalsalmen synges i NRK P1 hver
søndagsmorgen. Vi må stå opp for våre
kristne verdier, og at vi fortsatt skal være
ett Kristent land. La oss synge med når
Blix sin vakre salme fra 1890, synges hver
søndag og ellers.
Vers 6 viser med tyngde hvor viktig det er
å ha Gud med, enten vi er bygningsmann
eller vaktmann.
Tekst: Sverre Johannessen
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FOLK OG FEDRELAND
T: Elias Blix 1890
M: C. E. F. Weyse 1826
Gud signe vårt dyre fedreland
og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma!
Vårt heimland i mørker lenge låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud, du i nåde til oss såg,
din kjærleik oss ikkje gløymde.
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
og ljos over landet strøymde.
Og Noreg det ligg vel langt i nord,
og vetteren varer lenge;
men ljoset og livet i ditt ord,
det ingen kan setja stenge.
Om fjellet er høgt og dalen trong,
ditt ord har då her sitt gjenge.

Så blømde vårt land i ljos og fred,
det grodde så grønt i lider.
Men atter seig natt på landet ned
med trældom og tunge tider.
Og folket det sukka etter ljos,
og du lyste opp om sider.
Og morgonen rann, og mørkret kvarv,
som lenge vår lukka skygde.
Du atter oss gav vår fridoms arv
og honom i trengsla trygde.
Du verna vårt folk og gav oss fred,
og landet med lov me bygde.
Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss, Gud, så me kan bu
i heimen med fred og hyggja!
No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd,
til groren ein gong er mogen!

Ansatte
Sokneprest

Kantor

Men. konsulent

Kapellan

Menighetspedagog

Koordinator

Undervisningsprest

Diakon

Styrer - åpen bhg.

Kateket

Kirketjener

Leder - men.råd

Gunnar Kolaas
Jobb: 55 30 81 72
Mobil: 472 97 394
gunnar.kolaas@
bergen.kirken.no
Ida Elisabeth Greve
Jobb: 55 30 81 73
ida.elisabeth.greve@
bergen.kirken.no

Arve Hansen Haugland
Mobil: 995 86 948
arve.hansen.haugland@
bergen.kirken.no

Hans-Petter Dahl
Jobb: 55 30 81 76
Mobil: 971 67 683
hans.petter.dahl@
bergen.kirken.no

Rune J. Klevberg
Jobb: 55 30 81 75
Hjem: 55 93 39 23
rune.johnsen@
bergen.kirken.no
Bjørnar Sangolt
Mobil: 902 00 012
bjornar.sangolt@
bergen.kirken.no

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

Barnas
(søndagsskolen)

Hvem: Alle
Tid: Onsdag 17.15 - 18.30
Kontakt: Bjørg Karin Husa
Tlf: 918 82 206

KFUK-speiderne
(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

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

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

Lars Kristian Stendahl
Gjervik
Mobil: 916 30 424
lars.gjervik@
bergen.kommune.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

Olsvikåsen 109 (ved kirken)
Telefon: 55 30 81 70 Faks: 55 30 81 79
E-post: olsvik.menighet@bergen.kirken.no

Åpen Barnehage

Ingelin Hatletveit
I permisjon

Marit Bjørsvik
Jobb: 55308187
marit.bjorsvik@
bergen.kirken.no

Olsvik menighetskontor

Aktiviteter

Bjarne B. L. Andersen
Jobb: 55 59 71 96
Mobil: 400 64 327
bjarne.andersen@
bergen.kirken.no

Olsvik TenSing

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

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

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

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

Sorggruppe

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

Menighetskalender
Asbjørn A. Færestrand
Olga Sunde
Kari Wiken
Tomm Arild Bendiksen
Ranveig Olina Grundtvig

døpte

22/02 kl. 19.00, Askeonsdag
Matt 12,38‑42. Ved Gunnar
Kolaas. Nattverd.

06/04 kl. 11.00, Langfredag
Mark 15, 20‑39. Ved Ida
Elisabeth Greve.

26/02 kl. 11.00, 1. søn. i fastetid.
Matt 16,21‑23. Ved Ida Elisabeth
Greve. Dåp. Takkoffer til Kirkens
ressurssenter.

08/04 kl. 11.00, Påskedag
Matt 28,1‑10. Ved Ida Elisabeth
Greve. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetens arbeid.

04/03 kl. 11.00, 2. søn. fastetid.
Luk 7,36‑50. Ved Gunnar
Kolaas. Nattverd. Takkoffer til
Institutt for sjelesorg.

09/04 kl. 11.00, 2. Påskedag
Luk 24,36‑45. Ved Gunnar
Kolaas. Dåp av konfirmanter.
Takkoffer til IKO.

ordan
Stian Andreassen Storck
Martin Dedekam Stølen
Philip Stokke‑Zahl
Odin Knarvik Jørgensen
Ulrik Kjellevold
Sophia Brattåker Nilsen
Tobias Skahjem Dingen
Max Nielsen
Ariel Larsen Bratseth

h

EGE
vigde

Janniche Bergfjord og
Stig Vikøren

...i andre kirker
Hanna Maria Fivelstad Stierman,
Sunnylven kyrkje
Tiril Rivedal Åsnes, Dale kyrkje
Angelica Tvedt Misje, Myking
Hannah Amalie Stenhaug,
Loddefjord kirke
Romeo Leander Sannerhaugen
Nerdal, Loddefjord kirke
Mille Sofie Stenhaug, Loddefjord
kirke

gudstjenester

11/03 kl. 11.00, 3. søn. i fastetid.
Mark 9,17‑29. Ved Ida
Elisabeth Greve og Espen
Ingebrigtsen. Dåp. Takkoffer til
Sjømannskirken.

kalender

Torsdag, 9/2 kl. 12.00
18/03 kl. 11.00, 4. søn. i fastetid. Formiddagssamling
Joh 3,11‑16. Høymesse ved
05/02 kl. 11.00, Såmannssøn. Gunnar Kolaas. Nattverd.
Søndag, 19/2 kl. 11.00
Mark 4,26‑34. Ved Gunnar
Takkoffer til Menighetens arbeid. Familiegudstjeneste
Kolaas og KRIK-konfirmanter.
Menighetens årsmøte.
Nattverd. Takkoffer til Det
Onsdag, 22/2. kl. 19.00
Norske Bibelselskap.
25/03 kl. 11.00, Maria budsk.
Askeonsdag, gudstjeneste
Luk 1,46‑55. Ung Messe ved
12/02 kl. 11.00, Kristi forkl.dag Ida Elisabeth Greve og Olsvik
Torsdag, 8/3 kl. 12.00
Mark 9,2‑13. Ved Ida Elisabeth TenSing. Takkoffer til Bjørgvin
Formiddagssamling
Greve og Samtalekonfirmanter. KFUK‑KFUM.
Dåp og nattverd. Takkoffer til
Mandag, 12/3 kl. 18.00
Menighetens arbeid.
01/04 kl. 11.00, Palmesøndag Bibeltime m/kvelds
Matt 26,6‑13. Ved Gunnar
19/02 kl. 11.00, Fastelavnssøn. Kolaas. Dåp og nattverd.
Søndag, 18/3 kl. 13.00
Joh 12,20‑33. Ved Arve Hansen Takkoffer til Menighetens arbeid. Menighetens årsmøte
Haugland. Dåp, utdeling
av 4-årsbok. Takkoffer til
05/04 kl. 19.00, Skjærtorsdag Søndag, 25/3 kl. 11.00
Trosopplæring i Olsvik.
Luk 22,14‑23. Ved Ida Elisabeth Ung Messe

etelefon
8
t-tjeneste
døde
Einar Huus
Solveig Gjerstad
Irmelin Eide Johnsen
Jostein Myre
Hanna Kjeilen
Anna Sofie Klausen
Melchior Torleif Kjørlaug
Inger Johanne Tvedt

Hvordan har du det…

EGENTLIG?

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

Hvordan har du det…

EGENTLIG?

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

Giverglede

ET MENNESKE Svarslippen
Å PRATE MED
sendes
NÅR LIVET ER SOM VERST
Olsvik menighet er stadig avhengig av
Givertjeneste
penger til å få til alt det gode arbeidet
Olsvik kirke
som drives, både av ansatte og frivillige.
P.b. 549 Olsvik
Ved å klippe ut denne svarslippen og
5884 Bergen.
sende den til menighetskontoret, har du
mulighet til å bidra. Alt hjelper! Tusen
takk for den gaven du kan gi!

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
Jeg vil melde meg som fast giver:
Navn: __________________________
Adresse: ________________________
Postnr/sted: _____________________
Jeg vil gi (sett kryss)
_Månedlig __Kvartalsvis __Halvårlig
Sign:____________________________

