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KATEKETEN OPPSUMMERER
KJEKT Å BLI KJENT MED
KONFIRMANTENE
MENIGHETENS DAGSTUR
NYDELIG VÆR OG FLOTTE
OPPLEVELSER GJORDE
DAGEN HELT SPESIELL
VÅRENS VAKRESTE
DE FLOTTE KONFIRMANTENE
FRA DEN STORE DAGEN

SIGNERT!

- EN VIRKELIG BEKREFTELSE PÅ AT
PROSJEKTET NÅ BLIR REALISERT
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Glasskunst til Olsvik kirke
Den 14. mai ble kontrakten med Kjell
Nupen om utsmykning av Olsvik
kirke signert.

Hvordan har det gått, da? Fikk dere noe
napp hos eventuelle støttespillere?
- Ja, det var blant annet folk fra
kommunen på møtet, noe som resulterte
i det gledelige at Bergen kommunes
fond for kunstnerisk utsmykning bevilget
150.000,- kroner til prosjektet, noe vi er
svært takknemlige for, tusen takk.
Hva synes du var høydepunktet for
kvelden den 14. mai?
- Det desiderte høydepunkt var
signeringen av kontrakten, i etterkant av
møtet – det var en virkelig bekreftelse
på at det nå er full gass for prosjektet.
Det har jo vært jobbet frem mot en slik
utsmykning i mange, mange år – lenge
før min tid. Veldig mange personer har
jobbet mye for dette, så det er kjekt at
det nå blir realisert.

Vi har tatt en prat med
Menighetsrådsleder Lars Kristian
Stendahl Gjervik om det store
utsmykningsprosjektet og signeringen
av kontrakten.
Hvordan gikk det åpne møtet med Kjell
Nupen?
- Det gikk veldig, veldig bra. Det kom
mange folk på møtet, mange som er
opptatt av kunst og kunstens betydning,
og mange som var nysgjerrige på Kjell
Nupen og vårt prosjekt i Olsvik. Det var
også flere av de som var der, som vil
støtte prosjektet økonomisk.

Til et prosjekt som er såpass dyrt, og
som gjør store endringer på en ganske
ung kirke, så har det vel kanskje vært
noe skepsis?
- Det har også vært en bekymring for
noen, men det har vært rettet mot
pengebruken. Innholdet og det som har
vært tenkt – når det gjelder både valg
av glasskunst og kunstner – så har det
bare vært positive tilbakemeldinger.
Når det gjelder pengebruken, hva går
skepsisen ut på?
- Noen mener det er mye penger og
er redd for at vi ikke klarer å samle
inn alt. Det har også vært bekymring
for noen, at en slik investering kan
gå ut over driften av kirken. Her har
vi vært veldig heldig som har Bergen
Kirkelige Fellesråd (BKF) i ryggen
og gir oss trygghet når det gjelder
finansieringen. Vi er også innstilt på å
fortsette innsamlingsarbeidet etter at
utsmykningen er på plass, helt til vi har

Redaktøren
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betalt hele prosjektet.

Ja, da er det nesten skoleferie igjen.
Vi har lagt bak oss en vår der det som
vanlig har vært høyt aktivitetsnivå i
Olsvik menighet. Formiddagstreffet har
avsluttet sine samlinger med en flott
tur til Os der de besøkte Arne og Vidar
Mæland og Oseana i strålende sol.

Ettersom prosjektet nå er satt i gang, og
som du nevnte så har det vært mange
mennesker som har jobbet for dette, så
har det vel ikke vært mangel på positive
tilbakemeldinger?
- Både folk som er aktive i kirken, og
de som ikke bruker den så mye har
vært veldig positiv. De som ikke er så
aktive har også vist mye interesse,
og det har vært stor interesse blant
kunstinteresserte.
Har du noen konkrete eksempel du vil
trekke frem?
- Veldig mange kommer bort til meg
og forteller om sin begeistring. Jeg
opplever at prosjektet har god forankring
i menigheten. Det er også veldig kjekt
at biskopen og kirkevergen er så
begeistret og positive. De har begge
selv, og gjennom sine staber, aktivt
støttet arbeidet og ser frem til at det blir
gjennomført. Vi har jo også fått mye god
medieomtale hvor Olsvik kirke blir omtalt
som en modig, åpen og framtidsrettet
menighet med en åpen dør.
Tror du denne satsingen på utsmykning
vil ha langsiktige positive følger?
- Håper det! Jeg håper folk kommer og
ser på kunsten. Den nye stemningen
i rommet vil på en måte kommunisere
eller uttrykke det vi prøver å formidle i
kirken på en ny måte gjennom kunsten.
Hva med bruken av kirken?
- Jeg håper det vil gi en bredere bruk
av kirken, både på de tradisjonelle
områdene, hvor det kanskje vil bli
mer populært å gifte seg i kirken. Og
ikke minst på andre arrangementer
hvor vi ønsker at kirken skal bli et
samlingspunkt for kulturliv og den type

Våren stått i kunstens tegn. Det store
kunstprosjektet vårt, glasskunsten
av Kjell Nupen, er i gang, kontrakt er
skrevet og godkjenninger gitt. Mange i
og utenfor menigheten gleder seg til å se
det ferdigstilt. Kanskje kommer dronning
Sonja til åpningen også? Hun er en stor
tilhenger av Nupens kunstverk.

arrangementer. Håpet er at hele
rommet vil få et løft både estetisk og
bruksmessig.
Over til det som skjer før kirken står
ferdig med ny utsmykning; hvordan er
veien fremover?
- Det er to arbeidstrinn. Trinn en
består av de 32 glassene oppe i
kirkerommet, samt ny dør og glass
over inngangen til selve kirken. Dette
skal etter planen være ferdig til 1.
søndag i advent. Trinn to består av
pyramiden helt i toppen av kirken og
spalten med glass ned fra toppen.
Dette skal etter planen stå klart i løpet
av mars 2013.
Hvordan vil arbeidet fremover påvirke
kirken og kirkerommet?
- Selve monteringen av trinn en er
beregnet til å gå unna på en uke,
men der vil jo være litt forarbeid.

Vi er heldig og har med oss flinke
håndverkere i alle ledd til prosjektet,
så jeg tror alt skal gå etter planen.
Trinn to er derimot en litt mer
omfattende jobb, så der må vi nok se
litt nærmere på den praktiske biten.
Er det noe du har lyst å si
avslutningsvis?
- Jeg har to oppfordringer: alle
som ønsker å bidra økonomisk må
følge med på muligheter som blir
markedsført og rekke opp hånden.
Og alle som tenker at dette må jeg
følge med på – ta turen innom i
adventstiden og juletiden, da er trinn
en på plass. Velkommen innom, hos
oss er alle velkommen.

Det gjenstår en god del finansiering
av prosjektet, så a lle er hjertelig
velkommen til å komme med forslag
og bidrag. I første omgang har vi fått
tak i en flott kunstbok med glasskunst
av Kjell Nupen som selges gjennom
menigheten. La oss stå sammen om å
gjøre vårt kjære kirkerom enda vakrere.
De unge er viktige i vår menighet,
konfirmantene våre har fullført
undervisningstiden og hatt sine
festdager i kirke og familie de to første
helgene i mai. Bilder av den fine
gjengen finner dere i dette nummer
av menighetsbladet. Vi håper at de vil
fortsette å trives her i menigheten.
Nyt sommeren alle sammen!

Tekst: Øyvind S. Stokke-Zahl
Foto: Christer van der Meeren
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Andakt: Snart skaper Gud
Av Eline Margrete Hansen

Når jeg skriver denne
andakten i slutten
av mai, er det et helt
fantastisk, nydelig vær
ute – nesten for godt til
å være sant. Grønt og lyst og shorts
og is og blomstrende kirsebærtrær,
og det er pinse og det er fri. Et
sommervær som får meg til å tenke
på en av de flotteste salmene jeg vet
om:
Så grønn en drakt, så rik en duft
har smykket dal og enger!
Nu strykes ømt av lys og luft
de fagre urtesenger.
Hør lundens sus og bekkens brus
forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer.
Akkurat nå er det vanskelig å se for
seg at det kan finnes dager som
er annerledes enn denne vakre
sommerdagen; at det kan være kaldt
og slaps og regn og vrengte paraplyer
og våte sko. Men i vinter, da det regnet
bortover og ble mørkt nesten før det
hadde blitt lyst i det hele tatt, da var
det vanskelig å se for seg at det noen
gang igjen skulle bli så nydelig, varmt og

strålende vær som det er i dag.
Av og til lurer jeg på om det er noen
av de samme mekanismene som
kan gjøre det vanskelig for oss å tro
på dette med himmelen, å tro at det
finnes et evig liv i Guds kjærlige og
omsorgsfulle nærhet etter døden. Alt
det som er vondt og vanskelig både i
våre egne liv og i verden rundt oss, kan
gjøre det vanskelig å tro og håpe på en
himmel uten smerte. Når vi lever midt
i en verden preget av sykdom, vold,
undertrykkelse, svik og utnytting, da
kan troen på det som er helt annerledes
virke fremmed, troen på et evig liv
der det verken er sorg eller skrik eller
smerte, verken sult eller tørst eller
sykdom, ja, en himmel der selv døden
ikke lenger eksisterer.
Men det at himmelen er så forskjellig fra
det livet vi lever nå, gjør den ikke mindre
virkelig. Håpet om det evige livet er til å
stole på. For akkurat på samme måte
som våren og sommeren følger etter
vinteren, følger også det evige livet etter
døden. Paulus skrev til menigheten i
Roma om håpet:
Og håpet skuffer ikke, for Guds
kjærlighet er utøst i våre hjerter ved
Den hellige ånd som han har gitt oss.

Mens vi ennå var svake, døde Kristus
for ugudelige da tiden var inne. Selv for
et rettskaffent menneske vil vel neppe
noen gå i døden. Eller kanskje ville noen
gjøre det for en som er god. Men Gud
viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus
døde for oss mens vi ennå var syndere.

Paulus’ brev til Romerne, kapittel 5 versene 5-8

Håpet om himmelen skuffer ikke, og
løftet om det evige livet gjelder alle
mennesker, inkludert deg og meg. Det
er et håp som ikke er avhengig av oss
og det vi kan få til, det hviler på Guds
kjærlighet og på at Jesus Kristus døde
for våre synder.

Når valget falt på ”Noen må våke”, som
også har en Trond Kverno- melodi, er
det fordi jeg hadde en svært personlig
opplevelse første gang jeg hørte den.
Jeg satt i bilen på vei til jobb og hørte
morgenandakten.
Noen må våke i verdens natt,
noen må tro i mørket,
noen må være de svakes bror,
Gud la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud!
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Noen må bære den annens nød,
noen må vise mildhet,
noen må kjempe for andres rett,
Gud la ditt rikes tegn bli sett!
Hjelp oss å følge ditt bud!
Herre, du våker i verdens natt,
Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser oss Kristi dag,
Selv under livets tyngste slag,
er vi hos deg, du vår Gud!
Amen, amen.
I begynnelsen følte jeg hvor sant dette
var, men etter som salmen fortsatte, ble
jeg mer og mer nedtrykt. Hvordan skulle
jeg kunne være med å gjøre alt dette?
Så mye overskudd hadde jeg ikke, det
var jo så mange krav i hverdagen. Jeg
hadde konstant vond samvittighet for
alle dem jeg ikke rakk å tenke på og
gjøre noe for. Derfor husker jeg ennå
hvor lettet og glad jeg ble, da siste

Disse flotte og aktive speiderjentene
vil gjerne til høsten ta i mot nye jenter.
Gruppen kan ta i mot noen av dere
jenter som skal begynne i 4. klasse.
Derfor sier vi vel møtt – TIRSDAG 21.
august kl. 18.00 på/ved Speiderhuset
til gruppestart – orienteringsmøte – der
jentene vil vise noe av det programmet
byr på.
Ta gjerne kontakt – maberjoh@online.
no - 55 26 99 03 – Margith

La oss våge å håpe på den evige
sommeren i Guds rike, la oss våge å tro
på HIMMELEN.
La falme verdens prakt og glans
la all dens lyst forsvinne.
Min venn er min og jeg er hans,
vår kjærlighet skal vinne!
Så syng det ut: Snart skaper Gud
en sommer uten make
og gir oss alt tilbake.
Salmen finnes i Salmer 97 som nr. 136.
Teksten er skrevet av Carl David af Wirsén
(1889) og oversatt av Øystein Thelle (1995).

Min salme
Da jeg svarte ja til å skrive om ”min
salme”, trodde jeg det ville være lett, for
jeg har jo en salme jeg er spesielt glad
i- nemlig ”Vi rekker våre hender frem” av
Svein Ellingsen. Men så enkelt var det
ikke. For en som i alle år har vært glad
i å synge salmer, er det mange salmer
som er ”mine” salmer. Likevel – det
måtte bli en Svein Ellingsen – salme

Velkommen!

verset lød. Vår Herre er jo med oss! Det
er han som våker i mørket og er med
oss alle når verden er vanskelig. Det tar
ikke fra oss ansvaret for å hjelpe til så
godt vi kan, men det er ikke vi som skal
gjøre alt. Tvert imot - han skal hjelpe oss
å følge hans bud og han er med oss.
”Selv under livets tyngste slag” er vi hos
ham.
Dette er et tema som går igjen i mange
av salmetekstene til Svein Ellingsen.
Han viser oss hvor vanskelig det er
å være menneske og leve i verden.
Samtidig har han en klippefast sikkerhet
og dyp tro på at Gud er med oss og at
hans kjærlighet bærer oss videre. Dette
er så sterkt at han overfører denne
tryggheten og gleden til oss andre.
Derfor er jeg Svein Ellingsen dypt
takknemlig.
Tekst: Ingelin M. Hoff Larsen

Tre om Nupen

Vi har spurt hva folk i kirken tenker om den nye utsmykningen av kirken:
1. Hva tenker du om at Kjell Nupen skal utsmykke kirken?
2. Hvordan tror du det vil virke inn på kirken, er dette noe kirken trenger?
3. Er det noe annet du mener burde vært prioritert fremfor utsmykning av
kirken?

- Eirik Thorsen
1. Spennende!
Det vil bli noe nytt
og interessant.
Kirken er jo fin
slik den er, men
den trenger en liten oppfriskning.
2. Jeg tror at folk som ikke går så mye i
kirken vil komme for å se, og dermed vil
den nye utsmykningen kanskje samle
flere mennesker. Kirken trenger også
forandring, for som man vet – forandring
fryder!

- Ingebrigt Kleppe
1. Det er helt
flott at han skal
utsmykke kirken,
jeg synes han er
veldig flink.
2. Jeg synes i grunnen det er fint som
det er, så er ikke noe kirken trenger.
3. Jeg mener det er viktig med
utsmykning, og det kunne absolutt vært
mer av det. Bare se på hva en gjorde av
utsmykning av kirker før i tiden.

3. Det som en eventuelt kunne vurdert
var en oppgradering av kirkekjelleren,
men det er jo alltid mye en kan gjøre så
man må bare prioritere.

Hvordan har du det…

EGENTLIG?

- Oddlaug Alnes
1. Det er
fantastisk! Jeg
har sett de
andre kirkene
Kjell Nupen har
utsmykket og de er en opplevelse å
gå inn i. Det var også flott å høre Kjell
Nupen sine tanker bak utsmykningen
på det åpne møtet som var i mai. Jeg
gleder meg til det står ferdig.
2. Jeg tror det vil berike oss – både
estetisk og hva som ligger bak kunsten.
Bygget kommer til å bli mye flottere.
3. Så lenge utsmykningen ikke går ut
over arbeidet i kirken, spesielt barne- og
ungdomsarbeidet, så synes jeg ikke
det. Utsmykningen bør ikke gå ut over
menighetens giverglede til andre ting
en oss selv – vi må ikke bli egoistiske
og kun samle inn penger til egen
utsmykning.

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 konfirmantår vel overstått
Vi har oppsummert konfirmantåret
sammen med kateket Hans-Petter
Dahl.
Hans-Petter forklarer kateket som
en lærer i kirken med ansvar for
all opplæring. Siden det er svært
mange konfirmanter i menigheten er
det konfirmantarbeidet som tar opp
mesteparten av kateketens tid. Å
oppsummere konfirmantåret med HansPetter faller derfor naturlig.
Hans-Petter beskriver det avsluttende
konfirmantåret som spennende,
morsomt, men samtidig også
utfordrende. Det var morsomt
med London-tur sammen med
sjømannskirkekonfirmantene,
men utfordrende å håndtere
mobbeproblematikk blant konfirmantene.
Hans-Petter forteller at det viktigste
for han har vært å bli kjent med
konfirmantene, og å utfordre dem
på trosspørsmål. I den forbindelse
er hans erfaring at konfirmantene
lettere åpner seg på leirer, enn i
undervisningssituasjoner i kirken.
Grunnen kan være at man kommer
tettere inn på hverandre på leir enn
ellers og da blir konfirmantene tryggere
på kateketen og visa versa. – Man er

utenfor sine faste rammer, sier han.
Kirkens oppgave er i forbindelse med
konfirmanttiden primært undervisning,
men samtidig skal konfirmantene få
muligheten til å modnes til å ta et
selvstendig valg i forhold til en kristen
tro. Hvert år er det ungdommer som
bestemmer seg for å ikke konfirmere
seg på grunn av usikkerhet omkring tro,
og det står respekt av et slikt valg, sier
Hans-Petter.
For kateketen er det to hendelser som
har utmerket seg; at årets konfirmanter
klarte å slå menighetens rekord under
årets fasteaksjon. Det er en personlig
stolthet for Hans-Petter at de årene
han har vært kateket i Olsvik også er
de årene konfirmantene har samlet inn
mest penger. Den andre hendelsen
som gjorde inntrykk på kateketen var
da en konfirmant ble døpt sammen
med lillebroren sin. – Det var en flott
opplevelse, sier han.
Det som har gitt størst inntrykk på
konfirmantene tror Hans-Petter kan
ha vært begravelsesseminaret. Hvert
år får konfirmantene besøk fra et
begravelsesbyrå, som informerer og
forteller om yrket sitt. De har blant
annet med seg en kiste og snakker med
konfirmantene om sorgreaksjoner.

En stund tilbake skrev Bergens
Tidende om at bispedømmekontoret
var skeptiske til konfirmantturer i regi
av Sjømannskirken på bakgrunn av
at kostnadene kan være et hinder
for noen å delta. – For meg er det
også er et dilemma, sier Hans-Petter.
Videre forteller han at han tenkte nøye
igjennom hvorvidt Olsvik skulle tilby
dette opplegget, og han var i samtaler
med både stab og menighetsråd før de
valgte å tilby opplegget for første gang i
fjor. – Opplegget var nødt til å koste mer
enn de andre konfirmantgruppene, for at
vi ikke skal gå med underskudd. Turen
koster penger, men samtidig presiserer
Hans-Petter at det er også mye
opplevelser for pengene. Å konfirmere
seg koster ofte mye penger, med
selskap og gaver, så forhåpentligvis blir
avgiften overkommelig i det lange løp.
Det skal være mulig for alle som ønsker
det å være sjømannskirkekonfirmant.
I år har Sjømannskirkekonfirmantene
vært en av de største gruppene med
konfirmanter i Olsvik. Neste år blir det
også en tur til Tyskland – Hamburg og
Berlin. Det er den eneste nye for neste
års konfirmanter. – Vi har funnet et
konfirmantopplegg som fungerer og som
vi er fornøyd med, avslutter Hans-Petter.
Tekst: Eva Gjellereide Stokke-Zahl

Bækkalokket trenger flere
kormedlemmer
Bækkalokket er Kalfarhusets eget
kor. Kalfarhuset oppfølgingssenter er
et tilbud til mennesker som har eller
har hatt problem med rusavhengighet
og kriminalitet og deres pårørende.
Målet er å bedre deltakernes
livskvalitet ut fra egne forutsetninger
og behov, og hindre tilbakefall til
kriminalitet og rus.
Kalfarhuset oppfølgingssenter er en
del av Kirkens Sosialtjeneste, som er
en landsomfattende diakonal stiftelse
med 17 virksomheter innen helse- og
sosialfeltet.
Koret Bækkalokket består av deltakere,
ansatte og frivillige medarbeidere i
Kalfarhuset. Vi er ca 25 sangglade
amatører og du trenger ikke være
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Årets konfirmanter - 5. mai kl. 11.00

5. mai kl. 13.00

”superkorist”
for å bli med.
Repertoaret
består av viser,
pop og gospel.
I 2010 gav vi ut
CD’en ”Levd liv”.
Er du over 25 år
og interessert
i å bli med i et
spennende kor, ta
kontakt med oss!
E-post:
ragnartesdal@
hotmail.com Tlf:
55317190 / 90613280
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6. mai kl. 11.00

13. mai kl. 11.00

6. mai kl. 13.00

13. mai kl. 13.00
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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

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no

Føttene trenger
også

fagfolk!

Mona´s

VELKOMMEN TIL OLSVIK APOTEK
-DITT NYE LOKALE APOTEK!

KLINIKK

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40

• KORT VENTETID!
• PARKERING VED DØREN!

Din annonse her?

Følg oss på facebook:
Ditt Apotek Olsvik
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Bok & Media Vestbok
Olsvik menighetsblad 3-2012
Tlf: 55 31 79 63 - www.bokogmedia.no

Ta kontakt for informasjon

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
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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

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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Kom og fortell hvordan du ønsker at
gudstjenestene skal være

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

Aktiviteter
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

søndag 9. september

Formiddagstreff høsten 2012
6. september
Håkon Kjenes var reiseleder til Israel. Han forteller om
fellestur som var i vår og viser lysbilder.

1. november
Hildegunn Isaksen, dialogprest

4. oktober
Dankert Krohns sangkor.

6. desember
4. klassetrinn fra Kjøkkelvik skole.

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

Åpen Barnehage

Menighetsmøte
vedrørende ny liturgi

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
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

Mars

18. mar Menighetsarbeidet

April
01. apr
05. apr
08. apr
09. apr
15. apr
22. apr
29. apr

Mai

05. mai
05. mai
06. mai
06. mai
13. mai
13. mai
20. mai
27. mai

Tro det eller ei...
2 175,50

Menighetsarbeidet
Menighetsarbeidet
Menighetsarbeidet
IKO			
Himalpartner		
Trosopplæring i Olsvik
Rådet for psykisk helse

4 053,00
1 110,00
3 701,50
1 778,50
2 206,00
2 350,50
3 015,50

Menighetsarbeidet
Menighetsarbeidet
Menighetsarbeidet
Menighetsarbeidet
Menighetsarbeidet
Olsvik Tensing		
KRIK			
Menighetsarbeidet

5 538,50
6 278,00
4 445,50
4 711,50
5 069,50
8 050,50
2 027,00
1 988,00

... men når disse linjer leses – er det mindre enn 5 måneder
til årets julebasar! Derfor – notèr deg:

Julebasar
lørdag 17. november
kl. 11.30
Men – først så trenger vi små og store gevinster, og
loddselgere - alle positive tilbakemeldinger mottas med stor
takk – gjerne pr. telefon eller e-post til menighetskontoret.
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Lederens hjørne
Ved menighetsrådsleder Lars Kristan
Stendahl Gjervik

1. Nupen – siste
nytt
Som mange vet signerte
menigheten kontrakt med Kjell
Nupen 14. mai. Kunsthistoriker
Benedikte Espeland som er
ansatt hos BKF (Bergen Kirkelige
fellesrå) er nå prosjektleder
og driver prosjektet framover, i
samarbeid med Nupenkomiteen
og menighetsrådet. Bergen
kommunes fond for kunstnerisk
utsmykking har bevilget kr.
150.000,- Tusen hjertelig takk! Vi
håper at at dette gir vind i seilene
til finansieringsarbeidet. Vi har
inngått avtale med Hole glass
om montering av kunstglasset.
Sammen med BKFs egne murere
og snekkere vil de gjennomføre
monteringen. Første byggetrinn
skal være ferdig første søndag i
advent i år. Det er en ambisiøs
plan men det skal vi klare.
Første trinn er kunstglass i
de 32 vinduene som kranser
rundt kirkerommet, samt glass i
inngangsdøren og glasset over
inngangsdøren. Trinn to blir glass
spalten i taket og pyramiden på
toppen.
2. Utvidelse av kontorlokalene.
Det er budsjettert med to
millioner kroner til utvidelse
av kontorlokalene. Arkitekter
og andre fagfolk på BKF bygg
har prosjektert to forslag som
menighetsrådet nå vurderer. Vi
har stort behov for flere kontorer
samt møterom og andre støtterom.
Byggestart er planlagt etter at trinn
to av Nupenprosjektet er ferdig
og vi har hatt åpningsfest slik at
det ikke blir en byggeplass når vi
inviterer til innvielse av «nye Olsvik
kirke»
3. Detaljert og forpliktende
samarbeidsavtale inngått med
BKF.
Menighetsrådet har signert
en omfattende og forpliktende
samarbeidsavtale med BKF.
Vi gleder oss over dette. Dette
klargjør hva vi kan forvente av
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service og oppfølging fra BKF og
hva de kan forvente av oss. For
eksempel klargjør den ansvar
rundt drift av bygg, utearealer,
vikarer, regnskapstjenester, osb.
Det er også tydeliggjort hva vi
gjør om BKF ikke leverer god nok
kvalitet til riktig tid.
4. Annonsere i menighetsbladet.
Framover blir det mulig for flere
å annonsere i menighetsbladet.
Målet er blant annet et blad med
flere sider noe som gjør at flere
kan kjøpe annonseplass. Er du
interessert ta kontakt.
5. Ny liturgi – menighetsmøte 9.
september.
Niende september blir det
menighetsmøte vedr. ny liturgi.
Dette er en god mulighet til å
komme og fortelle hvordan du
ønsker at gudstjenesten skal være.
Spennende og viktig arbeid kirken er i positiv endring!
6. Ungdomsting i Bjørgvin
bispedømme 11 – 12 august.
Olsvik menighet sender flere
delegater. (Vi kunne faktisk ha
sendt halve menighetsrådet pga.
alderssammensetningen). Dette er
en viktig del av kirkedemokratiet og
jeg er stolt av at vi har så mange
unge i menigheten som også
finner denne delen av kirkelivet
spennende.
7. Omorganisering i BKF
Når dette bladet trykkes har
Bergen kirkelige fellesråd (BKF)
gjort vedtak om omorganisering
i organisasjonen. De 25
menighetene i Bergen inkl.
Olsvik menighet vil komme
styrket ut etter omleggingen. I
korte trekk er det som skjer at
lederoppgaver flyttes nedover
fra prostinivå til menighetsnivå.
Menighetskonsulentstilingene
omgjøres til administrasjonslederstillinger med utvidet lederansvar
inkl. personalansvar. Det blir
tilført ressurser for å møte den
økte arbeidsmengden. Hos oss
medfører dette at menighetskonsulentstilingen som i dag
er en 50% stilling økes til
tilnærmet 100% stilling som
administrasjonleder. Vi gleder oss.

7. juni...
... var dagen da menighetens dagstur ble
arrangert for de 40 påmeldte deltagerne.
Været var strålende og dermed viste både
Fana-bygden og Os-bygden seg fra sine
beste sider.
Solbakkestova var første stopp - hos kunstnerne
ARNE og VIDAR MELAND. Etter vi hadde sett
oss litt om i galleriet og inntatt medbrakt kaffe
og kake – fikk vi et svært interessant møte
med kunstneren. Vi fikk høre hvordan han
arbeider seg fram til et prosjekt – tanken bak –
gjennomføringen osv. Han gav oss mange gode
hverdagsopplevelser – det være seg vedr. ”min
Moses” som nå står i hagen eller ”Mennesket”
som står/ligger utenfor DNB.
Så gikk turen videre til kulturhuset Oseana – der
varm lunsj, kaffe og eplekake ventet. Fortsatt var
vi velsignet med flott vær, så det ble en nytelse
på flere måter å innta lunsjen helt i sjøkanten,
med snødekte fjell langt der framme.
Siste stopp på turen var Os kirke – der vi ble tatt
vel i mot av seniorprest Per Fimreite. Han fortalte
med glød om kirken før og nå, menighetslivet for
barn, unge og eldre.
Brith Barsnes Bjordal – leder for
Formiddagstreffene og denne turen – gledet oss
også her med sin sang.
Tilslutt kom Per Fimreite med gode tanker
omkring BEKREFTELSE, og oppfordret oss til
å bli flinkere til å bekrefte hverandre – slik Gud
gjør.
Takk for en minnerik tur!
Tekst og foto: Margith Johnsen
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Returadresse:
Olsvik menighet
P.b. 549 Olsvik
5884 Bergen

Menighetskalender
døpte
Evald Ringheim Lundekvam
Live Mathilde Djupevåg Våge
Sofie Håven Vaagenes
Morten Rolstad Gundersen
Kevin Thowsen
Arthur Kleppe
Camilla Hammersvik Bjerke
Rene Andersen
Eivind Adams Amofah
Thea Tolun Johnsen
Patrick André Garnes
Sarah Culanag Kristiansen
Kevin Rahner‑Visnes
Sandra Terum Fauske
Sebastian Milde Berland
Jenny Solberg Hjørnevik
Silje‑Elise Lerøen Pedersen
Mia Evina Klepsvik
Tom Heldal Lygre
Pernille Sørvik Tennebekk
Elise Høyland
Eline Hauge
Døpte i andre kirker:
Max Joranger
Loddefjord kirke
Colin Carlsen
Storetveit kyrkje
Bernhard Askeland Tofte
Eid kyrkje
Viljar Totland
Breim kyrkje
Mary Louise Konadu Frengen
Berg kirke
Sebastian Norgård‑Larsen
Haakonsvern kirke
Isak Misund Byrknes
Foldnes kyrkje
Dennis Hesselberg
Værnes kirke
Wilhelm August Hella‑Hoff
Loddefjord kirke
Ole Erik Storemark
Fedje kyrkje
Stella Engevik Slettmo
Loddefjord kirke
Leonard Valentin Bach
Nygård kirke
Theodor Cornelius Bach
Nygård kirke

døde
Kjell Arvid Glesnes
Solveig Hildur Grimen
Finn Hans Madsen
Leif Øystein Storeide
Nils Olai Paulsen
Magnus Hæreid
Ingebjørg Elise Rødbotten
Ståle John Mundal
Hilbert Joakim Larsen
Andry Johannes Helland
Terje Grimen Skaar
Margit Nordhus
Arne Ludt Bratland
Johannes Andreas Nygård
Alfred Johan Osland
Geir‑Inge Elholm
Lovise Borlaug
Wenche Erika Erichsen
Sigmor Astrid Andersen

gudstjenester
Søndag 24.06.2012
4. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Matt 16,24‑27
se LODDEFJORD. kl. 11:00
Dåp og nattverd E‑B.Hetlevik
Sommerturnus Olsvik og
Loddefjord
Søndag 01.07.2012
5. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Matt 7,21‑29
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 Dåp
og nattverd GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Nådehjemmet.
Olsvik, annenhver søndag i
sommer
Søndag 08.07.2012
6. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Matt 16,13‑20
se Loddefjord. kl. 11:00 Dåp og
nattverd O.Dørdal

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

Søndag 15.07.2012
7. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Luk 19,1‑10
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
HØYMESSE Dåp og nattverd
GUNNAR KOLAAS Takkoffer
til Menighetens arbeid. Olsvik,
annenhver søndag i sommer

Søndag 22.07.2012
8. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Mark 12,37b‑44
se Loddefjord. kl. 11:00 Dåp og
nattverd E.Ekerhovd
Søndag 29.07.2012
OLSOK Luk 9,23‑26
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Dåp og nattverd IDA
ELISABETH GREVE
Takkoffer til Norges
Samemisjon, Bergen krets.
Olsvik, annenhver søndag i
sommer
Søndag 05.08.2012
10. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Matt 18,21‑35
se Loddefjord. kl. 11:00
Dåp og nattverd E‑B.Hetlevik

Søndag 12.08.2012
11. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Mark 2,23‑28
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Dåp og nattverd IDA
ELISABETH GREVE Takkoffer
til ACTA ‑ barn og unge, Bergen
krets Normis. Olsvik, annenhver
søndag i sommer
Søndag 19.08.2012
12. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Luk 8,1‑3
se Loddefjord. kl. 11:00 Dåp og
nattverd O.Dørdal
Søndag 26.08.2012
13. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Luk 12,41‑48
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 Dåp
og nattverd GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Menighetens arbeid.
Samlingsgudstjeneste
Søndag 02.09.2012
14. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Luk 17,7‑10
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Presentasjon konfirmanter
Greve/Dahl Takkoffer til
Konfirmasjonsarbeidet i Olsvik.

