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STEMNINGSFULLT
FLOTT KONSERT MED
MASSE VARIASJON
PÅSKE
KAN FJELLVETTREGLENE LÆRE OSS
MER ENN FJELLVETT?
NÅDEHJEMMET
BREV FRA VÅRT
MISJONSPROSJEKT

OPPTUR

- EN SLIK TUR SETTER SPOR OG BLIR ET MINNE FOR LIVET

Opptur

Redaktøren
reflekterer

- Turen kan vi trygt si var en utfordring.
KRIK-konfirmantene i Olsvik menighet
var i helgen før vinterferien på konfeleir
i Eksingedalen. Vi reiste opp fredags
ettermiddag, og dro fornøyd hjem igjen
søndags ettermiddag!
Vi sov alle på rom i grupper, og disse
gruppene skulle da ha konkurranse
underveis i forskjellige ting. Hovedsakelig
gikk det da i poengsanking. Kvelden vi
kom opp spiste vi kveldsmat som vår
kjære matmor Margith hadde stelt i stand
til oss, og så hadde vi underholdningskveld
der alle rommene skulle framføre eller
underholde med hvert sitt.
Vi koste oss og hadde det kjekt, selvfølgelig
siden alle rommene underholdt med
forskjellige kreative ting.
Vi la oss i en rimelig tid så vi alle skulle
være opplagte til lørdagen da noen av oss
skulle på topptur og andre av oss skulle
lage snøhule og ake. Toppturen er altså en
tur alle konfirmantene får tilbud om å delta
på, og de som ønsker deltar og er med opp
på fjellet i Eksingedalen på truger opp hele

Topptur. For de konfirmantene som ville være med, ble det en to timer lang tur opp på fjellet.

veien med slalåmstøvler i sekken og
slalåmskiene festet på sekken, og så står
man ned igjen i løssnøen. Vi var heldige
med været hele turen, og vi tok turen
nesten helt opp, men vi snudde på grunn
av uværet vi så komme. Turen opp tok
vel omkring to timer, mener vi å huske.
Turen kan vi trygt si var en utfordring, da
noen av oss falt ned flere meter i snøen
og andre trynte’an heftig i forsøk på å
hoppe utfor hopp. Vi kom hjem igjen
kalde og sultne, og var da så heldige at
matmor hadde laget middag til oss.
Senere på kvelden samme dag startet
vi med å ha en konkurranse mellom
skolene, altså Kjøkkelvik og Olsvik.
Kjøkkelvik vant. Like etterpå hadde vi en
samling der vi leste og hadde oppgaver i
forbindelse med bibelundervisning og vi
oppsummerte dagen vår. En liten stund
etterpå var det mørknet og mørkt nok til
at vi kunne ha enda en ny konkurranse
mellom skolene.
Denne leken het da ”Snik”, det var på
med yttertøy og så gikk vi ut for å leke.
Leken gikk utpå at vi skulle frakte bibel
vers i fra hytten og opp til et bestemt
punkt i skogen uten å bli lyst på av en
lommelykt, som en av lederne gikk rundt
med. Var man så uheldig å skulle bli lyst

på av den, da var det bare å gå ned igjen
og starte på nytt. Vi fikk nemlig ikke lov
å bruke lommelykt, mobil eller lysende
gjenstander for å gjøre det enklere for
oss selv. Lommelykten lederen gikk
rundt med skulle ødelegge nattesynet
vårt for å sabotere oss som prøvde å få
bibelversene opp til den lederen som satt
med lommelykter på toppen av skogen.
Det var helt mørkt. Da vi kom inn etter å
ha vært ute satt lederne på en film.
På søndags morgen fikk vi vite hvem
som vant konkurransen som var ute og
det var Olsvik. Da vi hadde spist frokost,
begynte vi å vaske og rydde oss ut.
Bussen hentet oss klokken fire og vi
var med kirken i seks-tiden. Vi vil gjerne
takke alle lederne for en fantastisk og
uforglemmelig helg! En slik tur setter
spor og blir ett minne for livet, det er det
ingen tvil om! Tusen takk!

Tekst: Malene Johansen og Maria Elena Warpe
Foto: Are Stensland

Konfirmasjonstiden for årets kull
nærmer seg slutten. I dette nummeret
kan vi se hvem som skal konfirmeres
på hvilke dager. Vi kan også lese
hva konfirmantene har fått være med
på dette året, med en skildring fra
to konfirmanter fra en av leirene. Vi
får også høre hvordan de kreative
konfirmantene forandret kirkerommet til
en av Gudstjenestene i vår.
Jeg har hatt gleden av å være med
Multimedia-konfirmantene, noe som har
vært både inspirerende og krevende.
Vi fikk prøvd ut nye ting som ikke en
gang lederne hadde prøvd før, blant
annet å oppleve hvordan det er å
være inni et kamera – det som kalles
Camera Obscura. Konfirmantene
fikk også lage hvert sitt kamera av
pappesker og malingsspann, og i et
provisorisk mørkerom fikk vi fremkalt
bilder tatt med kameraene. Resultatet,
samt det andre konfirmantene i både
Multimedia og Kreative har jobbet med
dette året, kan sees på utstillingen etter
Samtalegudstjenesten den 26. april
klokken 18:00.
Også i neste nummer vil konfirmantene
prege mye av bladet, men da i form av
bilder fra konfirmasjonsdagen. Jeg vil
benytte denne anledningen til å ønske
alle konfirmantene lykke til på den store
dagen og takke for et fint år – selv om
det ikke er helt over enda.
Til slutt vil jeg komme med en liten
oppfordring, både til konfirmantene
og de andre i menigheten – vi trenger
frivillige i bladet til å skrive saker og ta
bilder. Det er ikke mye jobb, men det er
veldig koselig og vi skal prøve å få noen
inspirasjonskurs slik at der er mulighet
for å lære litt også. Så om du tenker
at dette kunne være noe for deg – ta
kontakt med en i redaksjonen.
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Lignelsen om fjellvettreglene
Jesus talte ofte i lignelser – og da
var det straks lettere å forstå hva
saken gjaldt. Jeg har fabulert litt
på om fjellvettreglene kan lære
oss noe mer enn fjellvett. Ofte så
lager jeg meg små lignelser når det
gjelder forskjellige regler – som for
eksempel trafikkskilt og lignende.
Men nå var det altså fjellvettreglene
– siden vi nærmer oss påske og stor
utfart til fjellet:
1. Legg ikke ut på langtur uten
trening.
Legg ikke ut på livets mange turer
uten trening, tren deg i å lese Guds
ord, det er nemlig nyttig til lærdom,
til overbevisning, til rettledning, til
opptuktelse i rettferdighet.
2. Tim. 3.16.
2. Meld fra hvor du går.
La ingen være i tvil om hvor du går!
La ingen forakte deg for din ungdoms
skyld, men vær et forbilde for de
troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i
renhet.
1. Tim. 4.12.

3. Vis respekt for været og
værmeldingene.
Kommer du ut i dårlig ”vær” – i livsløpet
ditt, lytt til stemmen i ditt indre… Lær
meg å gjøre din vilje, for du er min Gud.
Din gode Ånd lede meg på jevnt land.
Salme 143,10.
4. Lytt til erfarne fjellfolk.
Hør på folk som har erfaring fra
livsvandringen. Regler – forbud – er for
å hjelpe deg. Følg meg!
Matt. 9.9.
5. Vær rustet mot uvær selv på korte
turer, ta alltid med ryggsekk, og det
utstyr fjellet krever. På lengre turer:
Alltid spade.
Det er så mye som kan skje oss –
derfor; Ikle dere Guds fulle rustning.
Ef. 6.11.
6. Husk kart og kompass.
Husk Guds ord og bønn. Vær
vedholdende i bønn.

7. Gå ikke alene.
Han kalte de tolv til seg og sendte dem
ut to og to…
Mark 6.7.
8. Vend i tide, det er ingen skam å
snu.
Er du på feil vei? – Snu i tide – Jesus
vil at alle skal komme til omvendelse.
2. Pet. 3.9.
9. Spar på kreftene og grav deg inn i
snøen om nødvendig.
Sørg stadig for fornyelse! Ta tid til å
være stille... Gå inn i ditt lønnkammer...
Matt. 6.6.

God Påskehøytid – uansett hvor du
skal være!

Kol.4.2.
Tekst: Margith Johnsen
Foto: Bjørg Karin Husa

Kjære venner av Nådehjemmet
Menigheten har fått et brev fra vårt
misjonsprosjekt, Nådehjemmet i
Thailand. Nådehjemmet har en egen
blogg du kan lese på sosialinnsats.
blogspot.com. Brevet vi har fått er
skrevet av Anja, en finsk misjonær
som har jobbet på Nådehjemmet i
flere år. Hun skriver:
2011 var et travelt år på Nådehjemmet.
48 unge vordende mødre har bodd
på hjemmet og fått hjelp både før og
etter fødselen. Kvinnene kommer fra
mange ulike omgivelser og har trengt
veiledning på forskjellige områder.
Men vi har vært så heldig å ha hatt
voluntører som har hjulpet oss i det
daglige arbeidet.
Thailand har opplevd sin verste flom
på mange tiår. Vannet skylte over store
deler av landet. Millioner av mennesker
måtte forlate hjemmene sine og mange
mistet alt de eide i flommen. Vi på
Nådehjemmet måtte også forberede
oss på at vannet ville nå fram til oss og
vi hadde gjort mange forberedelser i
tilfelle vannet kom. Heldigvis så slapp
vi unna denne gang.

Andakten:

Kvinnene og jentene som bor på
Nådehjemmet har alle sin historie, en
av disse historiene tilhører Joan. Joan
var student da hun møtte en kjekk gutt
på skolen, de ble kjærester og etter en
stund fant Joan ut at hun var gravid.
Kjæresten ble skremt og var ikke klar
til å bli pappa. Joans foreldre derimot
mente at Joan måtte ta ansvar for
handlingene sine selv om kjæresten
sviktet.
Joan kom til Nådehjemmet og planla å
passe på barnet sitt selv. Hun fikk en
liten gutt og Joan passet veldig godt
på sønnen sin. Han vokste og utviklet
seg fint og etter en stund kom den

unge faren for å besøke de. Da han dro
hjem igjen så oppsøkte han den lokale
kirken og ble senere døpt. Joan har
vært kristen hele livet.
Det unge paret holdt kontakten via
telefon og Joan begynte å planlegge å
flytte hjem til kjæresten og hans familie.
Kjæresten kom til Nådehjemmet
sammen med foreldrene sine for å
besøke Joan og gutten og de var klare
for å ta Joan og sønnen med seg hjem.
Men nå var foreldrene til Joan imot det.
Joan grein og ville være sammen med
kjæresten. De giftet seg og hun flyttet
hjem til hans familie. Vi ber for dem og
deres foreldre og om at Gud må gi alle
et hjerte fylt av kjærlighet og tilgivelse.
Tekst: Oversatt av Anne Storstein Haug NMS misjonær i Thailand
Foto: NMS

Alene om alt!

Jesus er på vei til Jerusalem, og han
har sine disipler med seg. Under veis
letter han litt på ”sløret” og forteller
dem hva som skal skje med ham.
Hos ev. Lukas i kap. 18, 31-34 står det
slik: ”Han tok de tolv til side og sa til
dem: Se vi går opp til Jerusalem, og alt
som er skrevet av profetene om
Menneskesønnen, skal oppfylles. For
han skal overgis til hedningene og bli
hånet og mishandlet og spyttet på. De
skal hudstryke ham og slå ham ihjel.
Og på den tredje dag skal han oppstå.”
Men de forstod ikke noe av dette, og
dette ord var skjult for dem, og de
skjønte ikke det han sa.
Så måtte altså Jesus gå denne veien
alene, uten å bli forstått av sine
nærmeste. Det gjør jo så uendelig godt
å få betro seg til noen når problemene
melder seg. Men skal vi gå alene med
det som tynger, - med sorgen og savnet
så blir det dobbelt tungt å bære. Selve
frelsesverket måtte Jesus kjempe
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I noen tilfeller måtte vi sende hjem
mødre og barn, dette var i de
periodene det var spådd at vannet
ville komme til vårt område (når det
var tidevann). Men vi tok også i mot
noen kvinner fra flomområdene og gav
dem et midlertidig opphold hos oss. Vi
som jobber på Nådehjemmet og noen
av kvinnene som bodde hos oss da
deltok også i hjelpearbeidet som kirken
vår (ELCT) satte i gang for å hjelpe
flomofrene.

igjennom alene uten disiplenes
forståelse og omsorg.
Og nå kan vi glede oss når påskens
budskaper ennå en gang blir forkynt.
Vi vil være åpne og mottagelige for
Guds ord til oss om at Jesus har vunnet
seier over synden og dødens makt, da
han med sitt blod betalte alt det vi
skylder Gud. Så er vi frigjort i Kristus.
Jesus var alene om alt!
l denne tiden skal vi igjen minne
hverandre om at Jesus ikke hadde noen
annen vei å gå enn lidelsens vei. ”Han
måtte dra til Jerusalem.” Og tenkt at
han måtte gå helt alene. Ikke kunne
hans egen far hjelpe ham. Ennå mindre
kunne hans menneskelige venner hjelpe
ham. Peter vågde seg jo til å irettesette
Jesus: ”Gud fri deg Herre! Dette må aldri
skje deg!” Matt.16,22.
Tenk om Jesus hadde gått
”Petersveien”, akseptert sin venns
irettesettelse, bøyd av fra veien, fra

smerten i Getsemane, fra korsets blod
og død. Hvor var det da blitt av deg og
meg? Nei og atter nei, dette hadde aldri
gått. Derfor skal Jesus ha takk for at han
gikk veien til Golgata alene fullt ut.
En bønn fra salmen ”Naglet til et kors på
jorden .. ” trengte seg fram hos meg:
”Gode Frelser, kan jeg tåle kraften av en
guddomsstråle,
Å, så send fra deg den ned. Tenn meg,
at jeg må, jeg arme, full av ånd og hellig
varme, kjenne all din kjærlighet.
Å, la aldri noensinne Korsets tre meg gå
av minne, som deg, frelsens fyrste, bar!
Men la kors og død og smerte, tale, rope
i mitt hjerte hva min frelse kostet har.”
(Nsb 158, 5 og 6)
Vi ønsker hverandre en god fastetid i
stillhet med Guds ord og bønn.
Tekst: Gottfred Eriksen
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Lederens hjørne

Budsjett og åpent møte med Nupen
Budsjett 2012
Menighetsrådet har på februarmøtet
vedtatt budsjett for 2012. I år har vi
funnet rom for flere større investeringer.
Bjørg Karin Husa er fra 1. mars ansatt
i en mindre prosjektstilling ut året
for å se på driften av kirkekjelleren.
Behovet skyldes særlig to forhold.
Omorganiseringen der vi mistet daglig
leder i full stilling (Margith) og økt
aktivitet gjennom barnehagedriften.
Målet blir å avdekke, ivareta og
konkretisere behov samt finne en
løsning som skal ivareta behovene uten
denne stillingen fra januar 2013. Vi
ønsker oss en husmor/husfar (eller to)
som kan ta ansvar for ulike oppgaver. Er
det deg?
Som tidligere nevnt i denne spalten
er en av hovedsatsningsområdene i
perioden musikk, kunst og kultur. Som
en begynnelse på denne satsningen har
menighetsrådet besluttet å kjøpe flygel
til kirkerommet. Vi tror dette vil åpne opp

for større mangfold av musikkuttrykk, et
mer attraktivt kirkerom for konserter og
større kvalitet gjennom å knytte til oss
flere musikere. Målet må være å nå ut
med kirkens budskap til nye grupper,
gjennom større mangfold og mer
aktivitet.
I budsjettet er det også satt av penger
til rehabilitering av hovedkjøkkenet,
uteområdet bak kirken (lekeplassen),
og eventuelt akustiske utbedringer
i menighetssalen og speilsalen,
samt utbedringer av lydanlegget i
kirkerommet. Kjøkkenet og uteområdet
er påbegynt. Det er Hus- og
eiendomsutvalget som driver dette
arbeidet framover. Om du har lyst til å
engasjere deg blir vi glade, det er plass
til flere. Ta kontakt med kirkekontoret.
Åpent møte med Kjell Nupen og
Gunnar Danbolt.
Mandag 14. mai kl. 18.00-20.00 skal
det være et åpent møte i kirken. Hit

Min påskesalme

Ved menighetsrådsleder
Lars Kristan
Stendahl Gjervik

kommer blant annet en av Norges
ledende glasskunstnere Kjell Nupen og
Gunnar Danbolt professor i europeisk
kunsthistorie. Danbolt er blant annet
utnevnt til ridder 1. klasse av st. Olavs
orden for sin innsats som kunstformidler.
Som mange kjenner til har Kjell Nupen
sagt ja til å utsmykke Olsvik kirke
med glasskunst. Denne kvelden skal
vi komme tettere på utsmykningen
og hva Nupen har tenkt og hvordan
kirkerommet kommer til å bli med
glasskunst. Dette blir spennende,
sammen skal vi la oss begeistre. Det
vil bli invitert bredt og alle er velkomne.
Trolig kommer biskopen også, men det
er ikke helt avklart ennå.
La deg inspirere på Kjell Nupens
nettsider: www.kjellnupen.no her ligger
bilder og film fra blant annet arbeidet
med Søm kirke, Geilo kulturkirke og mye
mye mer.

Hvordan

Når jeg ble spurt om å skrive om min
påskesalme har jeg som sanger mye
å velge i, men valget var lett. Noen
salmer/ sanger tar jeg ofte frem igjen
for meg selv fordi jeg har vært med å
fremføre de og jeg har et spesielt forhold
til de.

Jesu lidelse og død, langfredag.
Salmen har 4 vers. Teksten handler om
Jesus som ble sveket av sine nærmeste
venner og den avsluttes med en bønn
om å bli styrket i vår svake tro. “ Lær mi
sjel kor du laut lida, syn meg såret ditt i
sida, styrk og rør mi veike tru”.

Du som spotta vart og banna,
Kront med klungerkrans om panna
Medan augo brann i sorg.
Du som stod i namnlaus pine,
Skild frå dei du kalla dine Einsam i Pilati borg,
Einsam i Pilati borg.

De fleste kjenner til at visedikteren
Jakob Sande har skrevet den vakre,
kjente julesalmen ”Det lyser i stille
grender”. Mindre kjent er det at Jakob
Sande har skrevet for meg en like
vakker og sterk påskesalme.
Salmen. “Du som låg i natti seine”.
Denne skrev Jakob Sande når han var
25 år.

Salmen er tonesatt av flere, blant annet
av Fred Ove Reksten, Ragnar Tesdal og
Rolf Karlsen( salmeboken).

Du som hekk til krossen nagla,
Medan blodut sveitte hagla
Frå di panne då du sa:
Fader, kvifor gjekk du frå meg!
Å, lat nådens blodstraum nå meg.
Offerlam frå Golgata!
Offerlam frå Golgata!

Som ung sanger var jeg solist med
Sotra Reviderte. Stemningen, tekst og
fremførelsene på konsertene og kirkene
gjorde noe med meg.
En sterk og talende salme.
Salmens tekst er hentet fra
skjærtorsdagsnatten i Getsemane og

Du som låg i natti seine,
Sorgtyngd, vanvvørd og åleine,
Skjelvande på såre kne.
Du som skåli trufast tømde,
Medan alle dine rømde
Stridsmann frå Getsemane,
Stridsmann frå Getsemane

har

du

Tekst: Brith Barsnes Bjordal
SALME
T: Jakob Sande 1931
M: Rolf Karlsen 1973

Lær mi sjel kor du laut lida,
Syn meg såret ditt i sida,
Styrk og nør mi veike tru.
Syn meg dine merkte hender
Så eg frelst mitt auga vender
Opp til deg på krossen du,
Opp til deg på krossen du!

det…

EGENTLIG?
- Verden uten oss

VELKOMMEN
til åpent møte om Kjell Nupens kunst
og utsmykkingsprosjekt i Olsvik kirke.
mandag 14. mai kl. 18.00 - 20.00

Månedens anbefaling

Program
PROFESSOR GUNNAR DANBOLT:
Kjell Nupens kunst

Den amerikanske journalisten Alan
Weisman gjorde i 2007 stor suksess
med sakprosaen «Verden uten
oss». I boken har han gått gjennom
et tankeeksperiment; hva om
menneskene plutselig forsvant. Våre
fotspor er mange og dype men de vil
raskt brytes ned.

bakkenivå for å unngå konflikter med
undergrunnsbanen. Hvis menneskene
forsvinner vil det ikke være noe
elektrisitet. Pumpene vil slå seg av og
forbli avslått. Når dette pumpesystemet
kobles ut, vil vannet i løpet av en
halvtime nå nivåer som gjør at
togene ikke lenger kan passere.. «En
oversvømmelse i èn sone vil presse
vann inn i andre. «I løpet av 36 timer vil
hele greia være fylt opp» forteller Peter
Briffa, vedlikeholdsleder i Hydraulics
Emergency Response.

Krisetelefon
815
33
300
Hvordan
Epo
s t - thar
j e du
n edet…
ste: www.kirkens-sos.no
KJELL NUPEN: Presentasjon av, og
tanker omkring glassutsmykkingen i
kirken.
Kom og ta mange med deg.

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
6 Olsvik menighetsblad 2-2012

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Under arbeidet har Alan brukt en
rekke forskere som ekspertise som
ingeniører, atmosfæriske forskere,
kunst konservatorer og zoologer,
oljeraffinerier, marinebiologer,
astrofysikere, religiøse ledere
fra rabbinere til Dalai Lama, og
fossilspesialister - som beskriver en premenneskelige verden.
New York blir i boken brukt som
eksempel og målestokk. Hver dag
må Hydraulics Emergency Response
pumpe ut 50 liter vann fra under

som viser en sjelden glede over
å utforske for utforskningens
skyld. Dommedagsprofetier og
skremselspropaganda er et ikke-tema
her.

Vi kommer i løpet avÅ
boken innom
ET MENNESKE
PRATE MED
temaer blant andre som hva som varer,
verden rett før oss, nedbyggingen
NÅR LIVET
ER
SOM VERST
av vårt hjem og
gamle og moderne
underverkers skjebne.

Tekst: Cathrine Mørner

Weisman gjør i denne boken et
fantastisk godt researcharbeid
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Konfirmasjoner
05.05.2012
kl.11:00

06.05.2012
kl.11:00

13.05.2012
kl.11:00

BARTZ ELENA SANDE
FOLGERØ JEANETT LEREIM
GRØVLEN TONJE MONSEN
HAUGEN MALIN GÅSVÆR
HOLAND CAMILLA OLDERSKOG
HOLM MARTINE
HOLME MAREN
KRISTIANSEN CAMILLA BÅRTVEDT
LANDA MALIN BOTNEN
LORENTZ JULIE LARM
MORRIS JOSEPH
PAULSEN CHRISTINA
STENSRUD MARTINE CUOMO
SØRENG THEA ANDERSSEN
TERKELSEN JULIE
TESSEM MIA
VAREBERG HELENA LARSEN
WARPE MARIA ELENA FURNES

ALSAKER CAROLINE ERIKSEN
ANDERSEN MADELEINE CHRISTIN
BENTZON EMILIE TØMMERÅS
FLAGTVEDT KINE
MONSEN ANASTASIA
PEDERSEN SUSANNE NORDANGER
ROKKONÆS MARTHE
STRANDENES
SKAG RIKKE SUNDT

HAVRE CHRISTINE
LØKELAND LOUISE SANDAL
NILSEN MARTHE
NÅTEDAL RIKKE
OLSEN LOTTE RASMUSSEN
PAULSEN AMALIE
THORSEN STINE LÆRK

AMUNDSEN LASSE ENDRE
HARUNG HARALD BENJAMIN
KOYNAREV VLADIMIR ROSENOV
LIE MARCUS
MYHRE DANI ALEKSANDER
RASMUSSEN TONY RAHNER
STEEN‑HANSEN MARTIN VALDING

05.05.2012
kl.13:00

06.05.2012
kl.13:00

13.05.2012
kl.13:00

BJERKE CAMILLA HAMMERSVIK
GILDERNES ELISE EIDE
GRØNBECH NADINE KVALSTAD
ISAKSEN HEDDA MARGRETHE
JENTOFT MAREN‑SUSANNE FALCH
LANGLI JULIE
LARSEN HANNE
LUNDE LINN MARIE FOLDNES
LØNNINGDAL ANNA CHRISTINE
STADSNES
MARØY MALIN
NATVIK LENA
RASATHURAI NATHALIE CHRISTIAN

DAHLE HENRIETTE KLEMENTSEN
EIKREM CELINA HETLAND
HAUGE MARIA HELEN
DROTNINGSVIK
JOHANSEN MALENE
LLANO BEATRICE NEDBERGE
LOFQUIST KARINA GRØNBECH
PETTERSEN SHARON MALIN
STORHOLM VANJA SOLHEIMSLID
WIK CELINA

ASK TONJE SOLHEIMSLID
BRATLAND ELENA LOUISE
FUHR CECILIE
GRINDHEIM METTE AAREVOLL
HANSEN MARITA
HAUG KARIANNE HATLEM
HELLE STINE HELGESEN
LYDERSEN MARTE
MARTINESSEN MARTHE ØKLAND
NIELSEN KATRINE HAUGE
OEN ANA‑ISABELLA CASTILLO
ROJAS NATALIE ORREGO
SVANEVIK VICTORIA GJERDE

AADLAND KIM ANDRE ERIKSEN
AMOFAH EIVIND ADAMS
KOKAI ALEXANDER HAUGEN
KROGENÆS ADRIAN MESIC
KVIDAHL SIMEN TORSTEINSON
LYNGBØ SANDER MAGNUSSEN
NILSEN JARLE SØRBOTTEN
NILSEN RUBEN LUND
PETTERSEN DANIEL
SKORPEN ADRIAN BREKKE
VIKØREN HANS MARIUS TORSVIK
WESTAD MARTIN
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konfirmantene delta
på en helt annen
måte, med det de
selv hadde skapt.
I tillegg til bildene,
glassarbeidet og
tekstilene var alle
blomstene som
prydet kirken satt
sammen av gruppen
med kreative
konfirmanter.
Kirketjener Bjørg
Karin Husa kom og
hadde verksted med
oss torsdagen før og
det ble masse fine
oppsatser. Tekst og
annet innhold ble
lest av konfirmanter
i samtalegruppen,
å alt i alt preget
konfirmantene hele
denne gudstjenesten.

ANDERSEN ESPEN GOLTEN
DRØNEN WILLIAM NYGÅRD
EIDE SANDER BASSO
GUNDERSEN MORTEN ROLSTAD
GUTTORMSEN ANDREAS JAHNSEN
KORTEN SINDRE
MINDE THOMAS GABRIEL
OLSEN BIRGER
PEDERSEN WELDEMARTIN
SLETTEHAUG ESPEN
TANDE ESPEN LERØEN
TORSVIK STIAN
VESTBY MARTIN

ANDERSEN RENE
BOGNØ CHRISTER
BRATH ESPEN
CHRISTIANSEN SIMEN ANDRE
EINEVOLL DARDAN DANI
ELLINGSEN BREDE MARELIUS
BERTHEUSSEN LANGELAND
FERSTAD MARTIN ERICHSEN
IRGENS JOACHIM FLÅM
JACOBSEN MATS
NERDAL TORE KRISTIAN
ZACHARIASSEN
OLSEN MATHIAS GRINDHEIM
SIVERTSEN ANDERS WALLEM
STRAUS MARKUS PEDERSEN
SUNDE VEGARD SEIM

BERGSTRØM ADRIAN METHLIE
BJORØY ANDRE HELLAND
BLOMVÅGNES SANDER MIKAL
DAHLE BENJAMIN KLEMENTSEN
ERIKSEN SEBASTIAN LEIRGULEN
ERIKSEN ULRIK BRUHJELL
FURE STEFFEN
HEGGERNES JOACHIM
MALKENES MARIUS
ORBEKK CHRISTIAN STEEN
SJURSEN MARTIN ANDRÉ
THOWSEN KEVIN
WIKEN HÅVARD JOHAN

Kreativ gudstjeneste

AAM FABIAN
BLIKBERG SONDRE WAARDAL
HALL TOM MARCUS FERSTAD
HENRIKSEN PREBEN LANDRO
KLEPPE ARTHUR
MIDLANG ANDREAS
MIKKELSEN DENNIS SKAGEN
MYKLEBUST JONAS ZIAD BADARNA
SLETTEN MARCUS ARILDSEN

Tekst/foto: Ida Greve
12. februar hadde vi en gudstjeneste,
der konfirmanter igjen stod i fokus.
På denne gudstjenesten benyttet
vi oss av alle de fine tingene som
konfirmantene hadde laget mens de
var på leir.
Vi laget både nattverdsett, duk til alteret
og oppheng til lesepult og prekestol, i
tillegg til fine bilder. Dette var resultatet
av gruppearbeid der konfirmantene
kunne skape selv med utgangspunkt
i kristne symboler.Mange foreldre
tok veien til kirken for å se det fine vi

hadde laget og også andre i
menigheten lot seg imponere
over det vi hadde laget.
Noen har spurt om vi kan
bruke ”hva som helst” i en
gudstjeneste? Det kan vi
selvfølgelig ikke, hver kirke har
sine tekstiler og gjenstander
som er godkjent til dette
bruk. Likevel kan det gjøres
unntak, som vi gjorde på
denne gudstjenesten. Gjennom
form, farger og bilder fikk

GRØNT HJØRNE:

Kreative konfirmanter - til inspirasjon
I kreativ konfirmant gruppe bruker vi
enkle midler for å få et fint resultat. Vi
har blant annet farget gammelt papir
for å lage bilder. Det er bare fantasien
som setter grenser for hva som kan
gjenbrukes og bli noe fint. En tur på
en av byens fyllplasser gir en ide over

hvor mye vi kaster til en hver tid. Vi
bør alle være med på å ta vare på det
vi eier og dele med andre. Husk på
alle loppemarkedene som kommer
forskjellige steder i byen (det finnes en
egen Facebook-gruppe som tipser om
hvor og når de er), her kan ting du ikke

trenger bli til glede for andre og brukte
ting kan bli fine når de kommer hjem og
får litt kjærlighet og ny maling.

Tekst: Ida Greve

Det lokale begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen Vest

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

-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

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

Tannlegene MNTF
Thor F. Sylvester Jensen og Ingrid Karine Jensen
ønsker gamle og nye pasienter velkommen til
nye og tidsmessige lokaler i
Olsvik Helsehus, Olsvikåsen 4, 5183 OLSVIK
Postboks 540 Olsvik, 5884 Bergen
TLF. 55 26 55 38
Åpningstider:
Mandag-tirsdag: 08.00-18.00
Onsdag-fredag:08.00-15.30. Lørdag etter avtale.

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

Telefon: 55 300 800

-DITT NYE LOKALE APOTEK!

post@koba.no
www.koba.no

Føttene trenger
også

VELKOMMEN TIL OLSVIK APOTEK

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

fagfolk!

Mona´s
KLINIKK

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40

• KORT VENTETID!
• PARKERING VED DØREN!
Følg oss på facebook:
Ditt Apotek Olsvik

Bok & Media Vestbok
Tlf: 55 31 79 63 - www.bokogmedia.no

Ditt Apotek Olsvik

Åpningstider:
Man-fre 09:00-17:00 Lør 10:00-14:00
Adresse: Olsvikåsen 8A, 5183 Olsvik
Telefon: 55 93 03 31

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

Velkommen til øvelser i ny liturgi

Ansatte
Sokneprest

Gunnar Kolaas
Jobb: 55 30 81 72
Mobil: 472 97 394
gunnar.kolaas@
bergen.kirken.no

Kantor

Rune J. Klevberg
Jobb: 55 30 81 75
Hjem: 55 93 39 23
rune.klevberg@bergen.
kirken.no

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

Kapellan

Diakon

Koordinator

Undervisningsprest

Menighetsped.

Styrer - åpen
barnehage

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

Kateket

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

Marit Bjørsvik
Jobb: 55 30 81 87
marit.bjorsvik@
bergen.kirken.no

Bjørnar Sangolt
Jobb: 55 30 81 27
Mobil: 902 00 012
bjornar.sangolt@
bergen.kirken.no

Kirketjener

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

Olsvik menighetskontor

Ingelin Hatletveit
I permisjon

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

Leder - men.råd
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
E-post: olsvik.menighet@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
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I Olsvik kirke skal vi ha fire onsdager
hvor vi skal prøve ut nye ledd i liturgien:
28. mars, 11. april, 25. april og 9. mai fra
19.30 til 21.30.
Vi oppfordrer så mange som mulig av
menighetens medlemmer
til å være med og bli kjent med de nye
leddene, og å være med på å påvirke
utarbeidelsen av ny liturgi i Olsvik
menighet.
Arrangør er gudstjenesteutvalget med
sokneprest Gunnar Kolaas og kantor
Rune Johnsen Klevberg i spissen.
Den nye ordningen åpner for stor
bredde i gudstjenestens musikalske
uttrykk.
«Sammen for Guds ansikt» og inn i en
ny tid, skal vi i Olsvik finne vårt lokale
gudstjenestepreg.

Flere muligheter
for lokale valg
betyr imidlertid
ikke at det skal
velges nytt for hver
gudstjeneste.
Gleden over
gjenkjennelse og
gjentakelse er noe
av liturgiens gode
hemmelighet
GudstjenesteUtvalget i Olsvik
vil foreløpig gi
menighetsrådet
og dere et forslag
med struktur til 2
gudstjeneste-serier:
a. Hovedgudstjeneste med nattverd
b. Familiegudstjeneste.
Bli med på og få ditt eierforhold til
gudstjenesten. Velkommen til øvelse og
god trygghet i kirken!

Temakveld
våren 2012

10. mai
Pensjonistorkesteret i Bergen
med dirigent Håkon Gudbrandsen

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

Sorggruppe

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

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

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

Tema: ”Jesus - vår forbeder” (Hebr. 7,25
+ Fadervår) ved Svein Rise fra NLA

For mer info, se www.kirken.no/
gudstjeneste og www.olsvik-kirke.no

Tekst: Gunnar Kolaas
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Formiddagstreff våren 2012
12. april
Korbesøk

Neste temakveld blir
14. mai 2012
kl. 20.00 i kirkekjelleren

Aktiviteter
Åpen Barnehage

Du hører til med oss i Olsvik. Godt
hvis mange blir med og preger våre
fremtidige gudstjenester

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!

Offer
Januar
08.jan
15.jan
22.jan
29.jan
05.feb

Kirkens SOS		
Menighetsarbeidet
Kirkens Bymisjon
Nådehjemmet		
Bibelselskapet		

2 290,50
2 047,50
1 148,00
3 564,50
2 710,50

12.feb
19.feb
26.feb

Menighetsarbeidet
Trosopplæring i Olsvik
Krk. res.sent. mot vold

2 187,00
3 759,00
1 589,50

Februar
Mars

04.mars Institutt for sjelesorg
11.mars Sjømannskirken		

2 630,00
2 586,50
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Konsert

Stemningsfullt å komme i Olsvik kirke fastelavnssøndag om kvelden
Konserten åpnet med kantor Rune
Johnsen Klevberg som spilte Johan
Sebastian Bach preludium i e-moll.
Kantor ønsket fremmøtte velkommen
og håpet vi ville få en fin konserttime.
Noe vi med rette fikk.
På gjestelisten var det invitert
strykekvartetten ARDENTE som åpnet
med en sats fra en strykekvartett av
Joseph Haydn, inspirert av tyrkiske
militærmarsjer. Deretter fikk vi høre en
sats fra Debyssys eneste strykekvartett.
Vakker musikk som bare kunne nytes og
fremført av dyktige samspilte musikere.

De to søskenbarna Marthine Bjordal
og Anita Barsnes startet sin første
avdeling med ”Lær meg å kjenne dine
veier” og Negro spiritual, ”Nobody
knows”. To unge stemmer som med
sin uttrykksform og vakker fremføring,
med arrangementer og tostemt sang
lager det stemningsfullt, vakkert og
profesjonelt. Kantor Rune fortsatte
med Louis Vierne, Intermezzo fra
24 pieces de fantasie. Spennende
musikk og dyktig kantor som jeg håper
får anledning til å komme til de store
katedralene hvor han virkelig kunne fått
musikken til å komme til sin rett.

Kvelden fortsatte med ARDENTE som
spilte musikk av Duke Ellington, noe
som ikke forbindes med strykekvartett.
ARDENTE fikk publikum til å lene seg
tilbake og bare nyte musikken. De
avsluttet sin avdeling med argentinsk
musikk. Spennende stykker og
arrangement. Det siste stykket var
kraftfullt og vi ble tatt med inn i den
argentinske tangos verden.
Marthine og Anita avsluttet sin
avdeling med den kjente barnesangen
”Jesus er Kongen min” og ”Blessed
Assurance” (salige visshet). De klarte
med sine arrangement å få publikum i

Rørende. Søskenbarna Anita Barsnes (t.v.) og Marthine Bjordal (t.h.) rørte publikum med stemningsfull sang.
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en stemning som rørte oss langt inn i
vårt innerste. Rune satte punktum for
kvelden med en flott avslutning i sin
tolkning av Joseph Bonnet sin Variations
de Concert.
Variasjon var det på konserten. Det var
også mange fremmøtte, men dessverre
få fra menigheten. De som ikke fikk med
seg konserten gikk glipp av noe veldig
flott. Kantor Rune Johnsen Klevberg
hadde fått til en flott kveld sammen med
sine gjester.
Tekst: En fornøyd publikumer
Foto: Geir Barsnes

ARDANTE består av Jean Tørud (bratsj), Kristin Kvam (cello), Sverre Oma (fiolin) og Øystein Salvesen (fiolin).
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Returadresse:
Olsvik menighet
P.b. 549 Olsvik
5884 Bergen

Menighetskalender
døpte
Jacob Tangen Malkenes
Synne Larsen Kristiansen
Elida Vågstøl
Elida Sangolt Grutle
Sigurd Kvamme Johansen
Ida Marie Rød
Kimberly Olava Østerholdt
Silja Anie Brendefur Hansen
Matheo Bertelsen Eriksen
Alexander Seland Haugen
Lotta Sognnes Dusmanu
Jonas Kjempenes‑Olsen
Engeline Hirut Madsen Gjelsvik
Døpte i andre kirker:
Ingeborg Pukstad,
Statsbygd kirke
Andrine Førde Soltveit,
Haakonsvern kirke

døde
Tove Klamerholm Blaalid
Aud Laila Olsen
Ingeborg Godvik
Ingebjørg Anita Johannessen
Valborg Fosse
Ane Olivia Sæle Straume

gudstjenester
Søndag 01.04.2012
PALMESØNDAG Matt 26,6‑13
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 Dåp
og nattverd GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Menighetens arbeid.
Palmesøndag

Torsdag 05.04.2012
SKJÆRTORSDAG Luk
22,14‑23
OLSVIK KIRKE. kl. 19:00
Nattverd IDA ELISABETH
GREVE Takkoffer

Søndag 06.05.2012
5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Luk 13,18‑21
Fredag 06.04.2012
LANGFREDAG Mark 15, 20‑39 OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 IDA Greve/Dahl Takkoffer til
ELISABETH GREVE
Menighetsarbeidet. KRIK
konfirmanter
Søndag 08.04.2012
PÅSKEDAG Matt 28,1‑10
OLSVIK KIRKE. kl. 13:00
Greve/Dahl Takkoffer til
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste Dåp og
Menighetsarbeidet. KRIK
konfirmanter
nattverd IDA ELISABETH
GREVE Takkoffer til
Søndag 13.05.2012
Menighetens arbeid.
6. SØNDAG I PÅSKETIDEN
1.påskedag
Matt 7,7‑12
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Mandag 09.04.2012
2. PÅSKEDAG Luk 24,36‑45
Kolaas / Dahl Takkoffer
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
til Menighetsarbeidet.
GUNNAR KOLAAS Takkoffer til Sjømannskirke‑konfirmanter
IKO. konfirmanter døpes
OLSVIK KIRKE. kl. 13:00
Søndag 15.04.2012
Kolaas / Dahl Takkoffer til Olsvik
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Ten Sing. Ten Sing synger
Joh 21,15‑19
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Søndag 20.05.2012
Nattverd GUNNAR KOLAAS
SØNDAG FØR PINSE Joh
Takkoffer til Himalpartner.
3,16‑21
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Søndag 22.04.2012
Nattverd GUNNAR KOLAAS
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Takkoffer til KRIK.
Joh 10,1‑10
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
FAMILIEGUDSTJENESTE Dåp
ARVE HANSEN HAUGLAND
Takkoffer til Trosopplæring i
Olsvik. Tårnagentene 8 år
Torsdag 26.04.2012
OLSVIK KIRKE. kl. 18:00
Samtalegudstjeneste Nattverd
IDA ELISABETH GREVE
Kreative konfirmanter
Søndag 29.04.2012
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Joh 13,30‑35
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 Dåp
og nattverd GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Rådet for psykisk
helse.

Støtte menighetens arbeid?
Send SMS og gi kr. 200,-

OLSVIK KIRKE. kl. 13:00
Greve/Sangolt Takkoffer
til Menighetsarbeidet.
Samtale‑konfirmanter

Lørdag 05.05.2012
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Greve/Sangolt Takkoffer
til Menighetens arbeid.
Multimedia‑konf

Søndag 27.05.2012
PINSEDAG Joh 14,15‑21
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste Dåp og
nattverd IDA ELISABETH
GREVE Takkoffer til
Menighetsarbeidet.
Mandag 28.05.2012
2. PINSEDAG Joh 6,44‑47
OLSVIK: se ALVØEN. kl. 12:00
Nattverd IDA ELISABETH
GREVE Takkoffer til Koptiske
kirke Egypt. Prostigudstjeneste
Søndag 03.06.2012
TREENIGHETSSØNDAG Luk
10,21‑24
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 Dåp
og nattverd GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Menighetens arbeid.
Søndag 10.06.2012
2. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN Joh
3,26‑30
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 Dåp
IDA ELISABETH GREVE
Takkoffer til Kalfarhuset.
Søndag 17.06.2012
3. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN Joh
1,35‑51
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Nattverd IDA ELISABETH
GREVE Takkoffer

