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OLSVIK TIL 2160
HVORDAN FUNGERER DET Å
GI PENGER VIA MOBILEN?
NUPEN-STATUS
EN DEL AV KUNSTGLASSET
ER ALLEREDE ANKOMMET
KIRKEN
PANNEKAKER I MÅNESKINN
SPEIDERNE OVERNATTET
UNDER ÅPEN HIMMEL PÅ
VIDDEN

ET FANTASTISK FLYGEL!
- NÅ ER DET INGEN GRENSER FOR HVEM VI KAN INVITERE
TIL BYDELEN!

Konsertflygel flytter inn
På menighetsrådsmøtet den
6. september ble det vedtatt
at menigheten skal kjøpe et
konsertflygel, et August Förster 215.
Det har vært jobbet en stund med å
få et flygel til kirken, og da det kom
et tilbud om å kjøpe et fullverdig
konsertflygel var ikke menighetsrådet
vanskelig å be. Flygelet kommer til
kirken allerede i begynnelsen av
oktober.
Leder i menighetsrådet, Lars Kristian
Stendahl Gjervik, er meget entusiastisk
over at kirken nå skal få et ordentlig
konsertflygel. -Det er et fantastisk
flygel - nå er det ingen begrensning i
hvem vi kan invitere til bydelen, sier
Gjervik. Også eier av flygelet, Torgeir
Kinne Solsvik, synes det er noe spesielt
ved dette flygelet. -Jeg var og tok
ut dette flygelet på August Försterfabrikken for rundt et år siden. Blant fem
215-modeller, tilsynelatende like flygel,
pekte dette flygelet seg ut og det var
ikke vanskelig å bestemme seg for det
rette, sier han.
Selv om flygelet kun er et år gammelt,
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så har det rukket å være med på to
store hendelser. Flygelet stod to uker
i Strandebarm kirke hvor det ble brukt
av Solsvik til en CD-innspilling som
kommer ut i løpet av høsten. -Jeg spilte
inn sanger av Sergei Rachmaninov og
Boris Tschaikowsky sammen med den
russiske sopranen Olga Sosnovskaya,
forteller Torgeir Kinne Solsvik.
Etter innspillingen i Strandebarm
kirke ble flygelet fraktet direkte til
husmannsplassen Kvemmadokkje i
Ulvik, hvor Leif Ove Andsnes hadde
solokonsert på flygelet. -Dette var et
utendørsarrangement som samlet rundt
500 tilskuere og flygelet bestod også
denne prøven med glans, sier Solsvik.
Han mener at flygelet er akkurat passe
innspilt og klart for Olsvik kirke.
Lars Kristian Stendahl Gjervik legger
ikke skjul på at han ser frem til at
flygelet kommer. -Jeg gleder meg som
en unge til å ta det i bruk, både som
tilhører og som utøver. Sammen med
kunstglasset til Kjell Nupen håper jeg
flygelet kan bidra til mange magiske
øyeblikk i kirken. Det blir et kirkerom
for både glede, trøst, sorg, tro og tvil,

mener han. I mai i år ble kontrakten
om Kjell Nupens utsmykning av Olsvik
kirke inngått, og prosessen er allerede
godt i gang, noe en kan lese mer om
i denne utgaven av bladet. Nå har
menighetsrådet gått inn for enda en
storsatsing for å fremheve kirken som et
fyrtårn i bydelen. -Musikken og kunsten
snakker annerledes til oss enn ord. Den
bygger broer gjennom å åpne sinn og
tanker for Guds mysterium, avslutter
Gjervik.
Tekst: Øyvind S. Stokke-Zahl
Foto: Torgeir Kinne Solsvik og August Förster

Alltid gøy på Barnas!

Redaktøren
reflekterer

Foto: Ida Elisabeth Greve

Er du sprell levende?
Det er nemlig sprell levende mennesker
vi trenger i Olsvik kirke. Mennesker
som våger å høre om den levende Gud
og la dette bli til handling og en kilde til
videreformidling.
I høst starter nye spennende
grupper med ungdommer i
konfirmantundervisningen og det
kommer stadig flere barn med i Barnas,
menighetens søndagsskoleopplegg som
er flyttet til onsdager.
For å legge til rette for at barn og voksne
skal trives i menigheten trenger vi flere
frivillige som kan være med. Er det
vanskelig, jeg har så dårlig tid? – tenker
du kanskje. Nei, det trenger ikke å være
så mye å gjøre hver gang. Vi trenger
noen som lager kaffe, noen som er med
å styre lys og bilde i gudstjenesten, noen
som kan stille opp og være med barna,
både de minste i søndagsskoleopplegg
og de større på Lys våken og
Tårnagentene. Noen som kan være med
å fortelle en historie om Jesus og gjøre
de kjente historiene til en del av arven
for nye generasjoner.
Står man alene? Nei, staben og
menighetsrådet har i oppgave å legge til
rette for at de frivillige skal inkluderes i
arbeidet og finne frem til innføringskurs
man kan være med på eller skaffe
informasjon. Sett oss gjerne på prøve
hvis du ønsker å prøve deg på oppgaver
i menigheten vår. Vi trenger deg!
Olsvik menighet vil være en menighet
der Sprell Levende mennesker samles til
felleskap og glede!

Olsvik menighetsblad nr. 4 2012
utgis av menighetsrådet i Olsvik

Olsvik menighetsblad
betraktes som offentlig
informasjon og
nærmiljø-blad. Av de
cirka 12 000 personer
som bor i Olsvik hører
cirka 10 100 til Den
norske kirke. Derfor er
menighetsbladet ikke
definert som uadressert
reklame.
Tips oss!
bladet@olsvik-kirke.no

Ansvarlig redaktør:
Ida Elisabeth Greve
Redaktør:
Øyvind Sundfør StokkeZahl
Redaksjon:
Margith Johnsen og
Cathrine Mørner.
Layout:
Sven-Ove Rostrup.
Forside: Torgeir Kinne
Solsvik
Trykk: NetPrint
Neste nummer:
Oktober

internett: olsvik-kirke.no
Olsvik menighetsblad 4-2012 3

Andakt: Alt har sin tid
Av Gunnar Kolaas

La oss dvele litt
ved en av høstens
bibelfortellinger: Luk.
10.38 – 42. Jesus er
hos Marta og Maria:
38 Da de dro videre, kom han til en
landsby der en kvinne som het Marta,
tok imot ham *i huset sitt.• 39 Hun
hadde en søster som het Maria, og
Maria satte seg ned ved Herrens føtter
og lyttet til hans ord. 40 Men Marta
var travelt opptatt med alt som skulle
stelles i stand. Hun kom bort til dem og
sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min
søster lar meg gjøre alt arbeidet alene?
Si til henne at hun skal hjelpe meg.»
41 Men Herren svarte henne: «Marta,
Marta! Du gjør deg strev og uro med
mange ting. 42 Men ett er nødvendig.
Maria har valgt den gode del, og den
skal ikke tas fra henne.»
Først: «Give tribute to the Marthas»!
– Gi en klapp med varm takk til alle
som gjør tjeneste på kjøkkenet og ved

Min salme
Salme 63 fra Salmer 1997 - Jeg har en
venn som har gitt sitt liv
T: Vidar Kristensen 1971
M: Svensk folketone
Jeg har en venn som har gitt sitt liv
for at jeg skal få leve.
Det finnes intet alternativ,
det nytter ikke å streve.
Fordi jeg lever så milevidt
ifra Guds vilje med livet mitt,
fikk jeg dommen, slik lød den:
Du skal dømmes til døden!
Denne dommen er absolutt,
og jeg kan ikke anke.
Men når jeg innser at alt er slutt,
har Gud en frelsende tanke:
Til jorden sender han Jesus som
tar på seg både min skyld og dom,
og når han drepes uskyldig,
blir min dødsdom ugyldig.
Tenk, jeg skal ikke dø fordi
Jesus døde i stedet.
Min angst for døden er nå forbi,
den er byttet med glede.
Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå
at det livet jeg lever nå,
det er ditt liv alene,
det er deg jeg skal tjene.
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bordene. Hjertelig takk til alle dere
som steller så godt til og forbereder.
Gjestfrihet og godhet med samling rundt
bordene skal fremheves.
Så handler dette i stor grad om
prioritering; Hva er det tid for nå? Alt har
sin tid. Når og til hva velger vi å sette av
tid og krefter. Når er det tid for Jesus?
Det er nødvendig å starte ved Jesu
føtter. Det er nødvendig å sette seg ned
og lytte til hva Gud vil. Alt annet skal få
vente. Mens alt annet hviler kan du få
være helt tilstede – det er tid for Jesu
tjeneste for deg. La han få stelle med
deg.
Bekymringsløs ved Jesu føtter kan du
få hvile, styrke deg, samle krefter – og
så kan du dele med andre, som gleder
seg over din tilstedeværelse, dine gaver,
ditt arbeid. Dette kan gi deg en god og
grunnleggende trygghet og forankring.
Møt Jesus slik du er. Både Marta
og Maria og de andre i huset møtte
Jesus. Det var han som kom til disse
ulike menneskene. Marta og Maria

Med en vakker svensk folketone er dette
en salme som er god å synge. Så er
det en salme som har mye innhold slik
at den kanskje må synges flere ganger
for at en skal få med seg det hele. Ja,
kanskje er det ikke mulig «å få med seg
det hele» for salmen rører ved det helt
sentrale i den kristne tro, den peker
på de dypeste dybder i Guds vesen,
den beskriver Guds kjærlighet til oss
mennesker.
Salmer beskriver Guds vennskap med
oss, og hva dette vennskapet har fått
Gud til å gjøre for vår skyld. Så sies det
også noe som nok ikke kan gjentas for
ofte, nemlig at Guds vennskap er ikke
noe vi gjør oss fortjent til, det er ikke noe
vi skal streve for å oppnå, men det er en
gave som Gud gir oss helt gratis, til alle
som vil ta i mot.
Men denne gaven og dette vennskapet
holdes opp mot en mørk bakgrunn. I vår
verden er døden en siste bekreftelse på
at vårt forhold til Gud i utgangspunktet
ikke er i orden. Vi verken kan eller vil
leve vårt liv etter Guds vilje i alle livets
situasjoner.
Men vers to beskriver så Guds
kjærlighet til oss, Guds handlinger for

forberedte seg til måltid begge to, på
hvert sitt vis. Marta med vertinne-rollen
og sitt gode serveringsblikk. Maria
gjorde seg klar til de næringsrike og
kraftfulle rettene Jesus ville servere. I
kirken lærer vi at Jesus er midt iblant
oss når vi er samlet i hans navn.
Han kommer til oss med sine gaver i
Bibelordene som høres og i dåpen og
nattverden som sakramenter vi tar imot.
Kanskje du tenker at det en del du og
jeg, for vår del, skulle stelt i rett stand
og ordnet opp i før vi satte oss ned med
Jesus. Men dersom vi venter i håp om
at alt en dag er klare til å møte ham, helt
i orden og ryddig nok i våre liv, så vil vi
streve og kanskje gå glipp av Herrens
velsignende nærvær. La oss like godt
sette oss ned med ham, uferdige og
uryddige, slik vi er og har det idag, og
møte ham i ærlig åpenhet. Han vet om
oss og elsker oss. Han vil gjerne gi deg
de forløsende ordene først. Deretter er
det helt flott om vil har fått krefter og
gaver som du vil dele i god tjeneste for
andre. God høst. Velsignet tid til deg og
alle dine.

å redde oss, ja, for å frelse oss. Slik vi
forstår profeten Jesaja så sier han det
samme på denne måten: «Sannelig,
våre sykdommer tok han, våre smerter
bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått
av Gud og plaget. Men han ble såret
for våre lovbrudd, knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans
sår ble vi helbredet.» Jes. 53, 4-5.
Så er det nok ikke alle som kjenner seg
helt igjen i forfatterens frimodige utsagn
om at «Min angst for døden er nå forbi,
den er byttet med glede.». Kristen troen
er ingen garanti for å slippe unna den
frykten som døden kan skape hos oss.
Men det å tro på Jesus Kristus skal
likevel kunne holde håpet opp for oss
om at uansett hva både livet og døden
kan by oss så har Jesus allerede vært
der før oss, at han går veien sammen
med oss og at vi kan lene oss til ham og
stole på ham.
Da kan vi også gjøre salmens bønn til
vår bønn:
Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå
at det livet jeg lever nå,
det er ditt liv alene,
det er deg jeg skal tjene.
Tekst: Arve Hansen Haugland

Som om det å ligge telt i vekslende
vær - i en uke på kretsleir i august på
Spurkeland ikke var nok, så dro noen
av speiderjentene på fredag/lørdag
tur over Vidden – siste dag i august
og første i september.

Pannekaker på Vidden

Med sovepose, underlag, nistepakker,
rent vann, stormkjøkken – bar det opp
med Ulriksbanen, så vandret de lystig av
sted innover vidden. Slo leir på et egnet
sted, koste seg med varme pølser,
kakao – og hvem har vel laget og spist
pannekaker i måneskinn på Vidden??
Den medbrakte presseningen som var
tenkt til å ha over seg ble ikke brukt.
Natten ble under åpen himmel. Tidlig
lørdag morgen ble det litt væromslag og
da var greit å ta beina fatt – og starte på
hjemvei med Fløyen som mål.
Når andre turfolk var på vei oppover –
kom jentene syngende og trallende i
mæl – med et herlig turminne rikere!
Tekst: Margith Johnsen
Foto: Olav Sellevold
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«Send SMS ‘Olsvik’ til tjueen-seksti»
Om du har vært på en gudstjeneste
i løpet av det siste året, så har du
sannsynligvis hørt denne setningen
– eller kanskje lest den på veggen
under ofringen.
Helt siden juletider i fjor har Olsvik
menighets gode selskap i tillegg til å
gi klingende mynt og raslende sedler i
offerposen, også kunnet gi en liten slant
via SMS. Ikke for at alle skal gi dobbelt
opp, så klart, men du vet – noen har
kontanter på seg, og andre har ikke.
Spesielt unge kirkegjengere – døtre og
sønner av «det kontantløse samfunnet»
– står i overhengende fare for å plutselig
ende opp på gudstjeneste uten verken
kroner, rubler eller bestemors arvesølv.
Og selv om U-landsorganisasjoner
sikkert synes det er moro å få
glinsende Pokémon-kort og nypolerte
klinkekuler, så er det klart at dette
bygger ikke så mange skoler, kirker og
vannrenseanlegg.
Men overganger er ikke alltid så enkle –
bare spør min venn, han tar fem busser
hver dag. Sånne nymotens tekniske
løsninger som SMS-ofring tar tid å
venne seg til, og informasjonen som gis
kan alltid bli bedre. Så her får du svar på
noen sentrale spørsmål:
Hva gjør jeg for å gi offer via SMS?
Akkurat dette vil stå på veggen under
ofringen i gudstjenestene, så du trenger
ikke å huske alt dette.
Du skriver enten Olsvik 50 eller Olsvik
100 i en SMS (husk mellomrom mellom
«Olsvik» og tallet), og sender den til
nummer 2160 (tjueen-seksti). Da vil du
gi enten 50 eller 100 kr. Du kan også
bare skrive Olsvik uten noe tall for å gi
200 kr om du ønsker det.
Kan jeg gi et annet beløp en 50, 100
eller 200 kr?
Dette går dessverre ikke an. OBS:
Dersom du skriver «Olsvik» og et annet
tall enn 50 eller 100 bak, så vil tjenesten
tolke dette som bare «Olsvik», og du vil
gi 200 kr. Vi kan dessverre ikke gjøre
noe med dette.
Hvordan vil pengene bli trukket?
Pengene vil bli trukket fra ditt
mobilabonnement eller kontantkort.
Telenor har dessverre sperret slike
tjenester på sine kontantkort, men andre
kontantkort skal virke. Om du har betalt
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telefon fra arbeidsgiver kan det hende
at abonnementet er sperret for slike
givertjenester.
Hva hvis jeg sender SMS når jeg
kommer hjem, hva går pengene til
da?
Pengene går til akkurat det samme
som ofringen går til, så lenge pengene
sendes i løpet av dagen med
gudstjenesten. Om vi for eksempel
har ofring til ungdomsarbeidet under
gudstjenesten, så vil ungdomsarbeidet
få pengene du sender den dagen, enten
du gjør det før hanen galer eller etter
barne-TV.
Hva om jeg sender SMS en annen
dag i uken?
Alle SMS-offer som sendes utenom
dager med gudstjeneste går til
menighetens arbeid.
Hvor mye av pengene når egentlig
fram?
Dette avhenger litt av din mobiloperatør,

men minst 80 prosent av det du gir når
fram.
Kan jeg gi til givertjenesten via SMS?
Ja, dette går helt fint. Som forklart over
er det bare å sende en SMS med det
beløpet du ønsker å gi en hvilken som
helst dag det ikke er gudstjeneste. Da vil
beløpet gå til menighetens arbeid.
Jeg håper dette har klarnet opp i
eventuelle spørsmål du måtte ha om
SMS-offer. Og hvis du fremdeles er et
stort spørsmålstegn («velsignet er dem
som lurer på noe», var det ikke det han
sa?), så håper jeg inderlig at du tar
kontakt og spør noen i kirken om det du
lurer på. Det er bare slik vi blir bedre til
å gi den informasjonen som trengs. Det
er litt som å tenne to fyrstikker og holde
dem inntil hverandre: Hver for seg er de
ganske flotte, men sammen strekker de
seg så mye lenger!
Tekst: Christer van der Meeren

Månedens anbefaling

- The Hunger Games
Bak et teppe av absurditeter skildres
selvoppofrelse, kjærlighet og mot.
I Panem arrangeres hvert år
Dødslekene. Det innebærer at landets
12 distrikter tvinges til å sende en
tenåringsgutt og en tenåringsjente for
å konkurrere i en kamp der det kun
er én overlevende som står igjen til
slutt. «Lekene» er et slags reality-show
som vises på TV i alle 12 distrikter og
hver deltaker får hjelp underveis av
sponsorer som de selv må skaffe seg i
forkant.
16 år gamle Katniss Everdeen, spilt av
Jennifer Lawrence, blir Distrikt 12 sin
kvinnelige deltaker etter at hun ofrer
seg for sin yngre søster. Sammen med
distriktets mannlige deltaker setter hun
ut på sitt livs utfordring, en kamp om
livet, som deltakerne fra de andre 11
distriktene har forberedt seg til hele
livet. Men Katniss har den største
motivasjonen – hun skal vinne for
søsteren Primrose.
Storfilmen The Hunger Games er
basert på den første boka i Suzanne
Collins sin bestselgende trilogi. Til
tross for brutaliteten i barn som må
bøte med livet i et surrealistisk spill

fra myndighetenes
side, viser filmen en
jente med stort mot,
selvoppofrelse og som
må ta umulige valg for
å kunne vende hjem til
distrikt 12 og tilbake til
søsteren. Kontrasten
mellom absurditetene,
motet og valgene
hun tar gir filmen en
spenning du kan nyte
godt av i høst. Filmen
er regissert av Gary
Ross, og du får i
tillegg til Lawrence se
skuespillere som Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth
Banks og Lenny
Kravitz.
Om det er boken som
må leses først eller
filmen som må sees,
er ikke godt å si. Men
det er liten tvil om at
boken nå skal leses!

Tekst: Camilla Veka

Velkommen til
Åpen barnehage i kirken
Hver mandag, onsdag og fredag er
det åpen barnehage i Olsvik kirke. Vi
åpner kl.09.00 og stenger kl. 14.00
mandag og fredag, og kl. 15.00 onsdag.
Alle som er hjemme med barn under
skolealder er velkommen til å delta. Det
er ingen påmelding, man kan komme
og gå innenfor åpningstidene slik det
passer den enkelte best. Barnehagen
har en fast plan for dagen, der vi starter
med lek, deretter har vi aktiviteter, for
eksempel tur i skogen, male, klippe og
lime. Klokken 11 er det samlingsstund
eller Knøttsing etterfulgt av smørelunsj
kl. 11.30. Smørelunsj kan kjøpes, eller
man kan ha med matpakke. Etter lunsj

er det gruppe for 4-5 åringer hver
fredag, ellers er det lek ute eller inne. I
tillegg til alle aktivitetene, som er frivillig
om man vil delta på, har vi mye lek og
sosialt samvær. Det viser seg at mange
får nye venner og blir gjerne en del av et
nytt sosialt nettverk, noe vi synes er flott!
Foreldre er flinke til å dele opplevelser,
og dele gode og nyttige råd i forhold til
barna. Barna gleder seg over å møte og
leke med andre barn og nye leker.
Det er BABYSANG hver mandag kl.
10.30 oppe i kirkerommet, og hver
fredag kl. 11 nede i barnehagen. Denne
sangstunden er beregnet for barn opp

til ett år. Ingen påmelding til denne, det
er bare å komme og bli med på en fin
stund sammen med de aller minste i
barnehagen.
Vi er to som arbeider i barnehagen,
Gerd og Nina, i tillegg har vi god hjelp
på kjøkkenet. Vi planlegger, tilrettelegger
og deltar i aktivitetene. Vi har et godt
miljø inne og en flott lekeplass ute.
Hjertelig velkommen til vår barnehage,
vi gleder oss til å møte både store og
små!
Tekst: Nina Angeltveit
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Fem konfirmanter om forventninger til
1. Hva ser du mest frem til i
konfirmasjonstiden din?

Henrik
Farestveit
Buene
(Olsvik
TenSing)

2. Hva tror du blir mest utfordrende i
konfirmasjonstiden?
3. Hvilke tilbud kunne du tenke deg at
Olsvik menighet hadde, eventuelt noe
som allerede finnes?

1.Jeg ser
nok mest
frem til
å danse
med
dansegruppen i
TenSing
og opptre med det i både kirken og på
konserter.
2. Å synge, som jeg skal gjøre i
hovedkoret til TenSing, tror jeg kan bli
en liten utfordring.
3. Kanskje fortsette i TenSing siden jeg
liker så godt å danse.

Maren
Oldeide
Eriksen
(Sjømannskirken,
Tyskland)
1. Det tror
jeg blir å
bli kjent
med nye
mennesker
samt sjømannskirken og det som er der.
2. Utfordringen blir vel å huske alt som
skal skje, når det skal skje og hvor det
skal skje.
3. TenSing kunne gjerne ha vært
interessant.

To ledere om å være frivillig
1. Hva er det beste med å være leder i
Olsvik menighet?
2. Hva er det mest utfordrende?
3. Hva gleder du deg mest til?
Emma Husa
1. Det er alle
opp-gavene vi
gjør sammen.
2. Å lage og
dele ut saft til
alle de små.
3. Jeg
vet at det
kommer noen
overraskelser

Erik Stephansen
1. Det beste
med å være
leder i Olsvik
Menighet er at
jeg får ta del i
et arbeid som
er menings-fullt.
Jeg velger å tro
at det arbeidet
jeg gjør betyr
noe bra for noen
andre, og det er
godt. En bonus
er jo at det er masse kjekke folk og.
2. Den største utfordringen er selvsagt å
finne tid til alt sammen. Man skulle aller helst
vært med på alt, men noen ganger så går
det bare ikke. Men dette ser jeg mer på som
et ”luksusproblem” enn som en utfordring.
3. Gleder meg stort til Intimkonsert med
Olsvik TenSing, hva enn det måtte føre med
seg i år. Mye sprell blir det helt sikkert!
Tekst og foto:
Ida Elisabeth Greve og Cathrine Mørner
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Oppu

l konfirmasjonstiden
André
Kleppe
(Sjømannskirken,
Tyskland)
1. Turen til
Tyskland
sammen
med konfirmantgruppen
min og
min egen dåp tror jeg er det jeg ser mest
fram til kommende år.
2. I Bibelen finnes det mange tekster, så
kanskje det blir en utfordring å sette seg
inn i dem.
3. Jeg driver med boksing og synes at
det er kjekt, så kanskje det kunne ha
vært noe å drive med her også.

ussing

Odin
Berle
Arntsen
(KRIK)
1. Jeg
gleder
meg til
å treffe
venner
i KRIK i
tillegg til
turen vi
skal på
opp på vidden. Det tror jeg blir kjekt.
2. Jeg ser ikke at det kommer til å bli
noen utfordringer, jeg.
3. Å ha en KRIK-gruppe for dem som er
eldre enn konfirmasjonsalder, for jeg er
interessert i friidrett.

Synne
Kolding
(Multimedia)

å møte nye folk.

1. Det blir
spennende
å lære
mye nytt
om foto
og film i
Multimedia
og såklart

2. Vi skal på ganske mange
gudstjenester, men ellers tror jeg at alt
kommer til å gå ganske greit.
3. Jeg liker å spille håndball, så det
hadde vært gøyalt med en KRIK-gruppe
for eldre.
Tekst: Cathrine Mørner
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Omsider skjer det ting med
klokketårnet. De gamle og
råtne gitterne erstattes av nye
gitter.
Foto: Bjarne Andersen
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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

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.

VELKOMMEN TIL OLSVIK APOTEK
-DITT NYE LOKALE APOTEK!

• KORT VENTETID!
• PARKERING VED DØREN!
Følg oss på facebook:
Ditt Apotek Olsvik
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Bok & Media Vestbok
Olsvik menighetsblad 4-2012
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

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

Din annonse her?
Ta kontakt for informasjon
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Ansatte
Sokneprest

Kantor

Men. konsulent

Kapellan

Diakon

Koordinator

Undervisningsprest

Menighetsped.

Styrer - åpen
barnehage

Kateket

Kirketjener

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.p.dahl@bergen.
kirken.no

Rune J. Klevberg
Jobb: 55 30 81 75
Hjem: 55 93 39 23
rune.klevberg@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

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

Olsvik menighetskontor

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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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

Åpen Barnehage

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

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

Temakveld

En
hjertelig takk

høsten 2012
Mandag 24. september
kl. 19.00

... til alle de som benyttet seg av giroene i forrige nummer.

er du velkommen til temakveld
i kirkekjelleren, Olsvik kirke.

Til sammen er det kommet inn ca 17 000.- kr og det er fortsatt
mulig å støtte menighetens arbeid.

Tema er: ”Bli bedre kjent med Peter” ved
sokneprest Gunnar Kolaas.

Les gjerne om hvordan det er mulig å støtte menighetens
arbeid via SMS på side 6.

Vi starter med et enkelt kveldsmåltid.

Høsten er her...

... og dermed er alle menighetens aktiviteter i gang – så
også FORMIDDAGSTREFFENE.

4. okt.
Besøk av Dankert Krohns sangkor

Vi startet opp med lysbilder og interessant fortelling fra
tur til Israel i vår, og det var 47 til stede. Programmet for
resten av høsten ser slik ut:

1. nov.
Dialogprest Hildegunn Isaksen forteller om sitt arbeid
6. des.
4. klassetrinn fra Kjøkkelvik skole, med flere

Alle møtene varer fra kl. 12.00 til ca. kl. 14.00 og har en liten utlodning og god bevertning.
Alle er hjertelig velkommen!

Offer
Mai

28. Koptiske kirke i Egypt		

Juni

03. Menighetsarbeidet		
10. Kalfarhuset			
17. Kirkelig dialogsenter, Bergen

274,00

2 616,00
1 486,00
1 081,00

Juli

01. Nådehjemmet			
5 027,00		
15. Menighetsarbeidet		
3 458,00		
29. Norges Samemisjon, Bg. krets 2 103,00

August

12. Acta, barn og unge i Normisjon 1 891,00		
26. Menighetsarbeidet		
5 524,50

September

02. Konfirmantarbeidet i Olsvik

4 716,00

Loddsalget
er i gang!
til årets store

Julebasar
lørdag 17. november
kl. 11.30
Har du anledning å bidra med små eller store gevinster,
selge lodder - ta kontakt med menighetskontoret per telefon
eller e-post.
På forhånd hjertelig takk!
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Lederens hjørne
Ved menighetsrådsleder Lars Kristan
Stendahl Gjervik

Nupen – siste nytt
16 av 32 kunstglass er levert til kirken, de står
godt pakket på lageret. Dette
er glassene som omkranser
kirkerommet i taket. Det betyr at
produksjonen av glassene er i rute
og planen om å ferdigstille del en i
november opprettholdes.
Etter søknad har Marie Andresens
legat gitt oss kr. 200.000,- til
utsmykningen. Fantastisk! Arbeidet
med finansieringen fortsetter
ufortrødent, vi har langt igjen, men
er optimistiske. Sammen får vi det
til.
Flygel
Hurra for konsertflygel! Det er helt
utrolig at denne muligheten dukket
opp på tampen av prosessen.
Nå er det ingen begrensninger
i forhold til bruk. Flygelet er et
August Førster 215 konsertflygel
som ble valgt foran en av
Yamahas toppmodeller. Det er i
Steinway & Sons klassen og vi er
veldig heldige og stolte. Takk til
alle som var involvert i prosessen.
En særlig takk til kantor Rune
Klevberg, musikerne Bjørnar
Sandgolt og Brith Barsnes Bjordal.
Til sist en stor takk til Torgeir Kinne
Solsvik i
www.kinnepiano.no for en
strålende avtale. Dette er
begynnelsen på et langt og godt
samarbeid.
Ny Gudstjenesteliturgi
Prosessen med å bestemme
oss for ny Gudstjenesteliturgi til
høymessen nærmer seg slutten.
Det har vært en bred prosess
med åpne øvinger og utprøving
på gudstjenester. Arbeidet har
jevnlig vært innom menighetsrådet
for drøfting og kursjustering. 9.
september ble det gjennomført en
hel gudstjeneste med forslaget
til ny liturgi. Etterpå var det
menighetsmøte med samtale rundt
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forslaget. Jeg vil takke alle som
har vært involvert i prosessen og
ytret sin mening, det er verdifullt.
Særlig vil jeg takke komiteen under
ledelse av Yngve Jørgensen.
Komiteen har ellers bestått av Eirik
Lærk Thorsen, Guttorm Midlang,
Brith Barsnes Bjordal, Rune
Johnsen Klevberg, Ida Elisabeth
Greve, Arve Hansen Haugland,
Gunnar Kolaas.
Menighetsrådet planlegger
vedtak på oktobermøtet, deretter
sendes forslaget til biskopen for
godkjenning.
Fundraisingkonferanse
Olsvik menighet er innovativ.
Som eneste menighet i Norge
har vi på andre året deltatt på
DNBs fundraisingkonferanse som
arrangeres i samarbeid med www.
stiftelsensoriamoria.no Dette
er en fagkonferanse i forhold til
innsamling og finansiering. Den
Norske Kirke har de senere år
fått en svekket økonomisk støtte
fra stat og kommune. I årene
som kommer er det å forvente at
denne trenden fortsetter. Derfor
er det avgjørende at vi finner
andre ben å stå på i tillegg til
offentlige bevilgninger. I år deltok
menighetskonsulent Bjarne
Andersen og Christer van der
Meeren. Takk for at dere bidrar til
nytenkning og en tryggere drift.
Endringer i stab
Undervisningsprest Arve Hansen
Haugland har sagt opp sin stilling
på 50% i trosopplæringsarbeidet.
Han hadde tre arbeidsgivere og
ønsket å samle sitt engasjement
hos en arbeidsgiver. Dette har vi
forståelse for. Takk for god innsats
og godt fellesskap. Stilingen som
nå står ledig er under utlysning,
følg med.
Fast vikar som kirketjener Eva G.
Stokke-Zahl har også sagt opp.
Takk for godt arbeid og trygg
tilstedeværelse. BKF ivaretar
rekruttering til denne stillingen.

Arbeidet er i ga
Nupen-status september 2012
Kjell Nupen er kommet godt i gang med arbeidet.
Han er ferdig med over halvparten av de 32 små
vinduene som utgjør størstedelen av første trinn
av arbeidet med utsmykningen i kirkerommet
vårt. Planen er fortsatt at disse vinduene – og
glassdøren inn til kirkerommet - skal være ferdig
montert til første søndag i advent.
Trinn to av arbeidet – som er vinduene i taket og
eventuelt flere av dørene – skal være ferdig i mars
neste år.
Nupen-komiteen arbeider tett sammen med Nupen
og med Bergen kirkelig fellesråd om prosjektet og
det er et stort engasjement i dette arbeidet.
I løpet av våren planlegger vi en flott markering av
det ferdige utsmykningsarbeidet, der bidragsytere
og menighet sammen kan feire og glede seg over
resultatet.
Komiteen arbeider også med ulike tiltak for å
finansiere utsmykningen. Vi kan glede oss over
betydelige økonomiske bidrag både fra Bergen
kommune og fra Marie Andresens legat. Vi har søkt
om støtte fra en rekke instanser som kan tenkes å
bidra. Noen har vi fått avslag fra, mens andre er til
behandling. Flere nye søknader vil bli sendt utover
høsten.
I våpenhuset vil vi utover høsten presentere
fremdriften i arbeidet og ikke minst hvordan det går
med finansieringen av prosjektet. Her vil dere som
kommer til kirken, også kunne finne ut hvordan den
enkelte av oss kan bidra til økonomien i prosjektet.
Vi vil kunne bidra på flere ulike måter. Som tidligere
år, kan vi også denne høsten bidra gjennom å
handle kunst på Olsvikutstillingen i Kunst- og
kulturuken i oktober. Videre vil vi kunne gi penger i
en kronerulling til utsmykningen. Den kanskje mest
spesielle måten å bidra på, er å kjøpe et av de 32
små vinduene i overgangen mellom vegg og tak i
kirkerommet. Disse vinduene vil koste kr. 32 000,pr. stk., og det er selvsagt mulig å slå seg sammen
flere og kjøpe et av vinduene. Første kjøper får velge
vindu først!
Finansieringen av prosjektet vil altså være delt:
• Private bidrag som nevnt over
• Tilskudd fra Bergen Kommune
• Tilskudd fra legater og bedrifter
• Overskudd fra Olsvikutstillingen, som er bygget opp
over mange år.
• Egenkapital
Følg med på utviklingen gjennom presentasjoner i
våpenhuset!
Tekst: Yngve Jørgensen, på vegne av Nupen-komiteen
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl - utsnitt fra et av de 16
kunstglassene som har ankommet kirken

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

Menighetskalender
døpte
Adrian Solvik‑Mongstad
Nora Stendahl Gjervik
Oda Stendahl Gjervik
Isac Pettersen
Ella Demir
Brage Hausberg
Mathias Sørheim
Elise Kallestad Eriksen
Adrian Røkkum Årvåg
Oskar Engan Halland
Melina Raa Tjore
Johannes Møllerstrøm
Sophia Haatuft Bendixen
Frida Ingebrigtsen Garathun
Døpte i andre kirker:
Natalie Færevåg Sandal
Arne kyrkje
Isabell Færevåg Sandal
Arna kyrkje
Stella Constanse Olsen
Kausland kyrkje
Marcus Hørberg Skare
Loddefjord kirke
Olve Inderøy Gulhaugen
Førde kirke
Martinius Flågøy Madsen
Fjell kyrkje
Alexandra Langedal
Storetveit kirke

døde
Alf Oskar Sørgård
Frank Hugo Ådland
Milly Meyer
Karl Johan Davidsen
Haldis Elisabeth Pedersen
Sofie Gjengedal
Klara Marie Rosenlund
Betzy Margrethe Andersen
Else Karin Mikkelsen
Aud Lillian Antonsen
Henrik Severin Fossheim
Jorunn Harkestad
Leif Johannessen
Mary Løtvedt
John Flåm

vigde
Hanne Dyngeland Kvamme
og Kenneth Hilland
Ann Kristin Ørnes
og Roberth Fondevik

gudstjenester

Søndag 21.10.2012
21. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Luk 16,19‑31
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 UNG
MESSE
Nattverd
IDA ELISABETH GREVE
Takkoffer til TV‑aksjonen.

Søndag 28.10.2012
BOTS‑ OG BØNNEDAG Luk
18,9‑14
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Nattverd
GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Menighetens arbeid.

Søndag 23.09.2012
17. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Luk 7,11‑17
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Dåp og nattverd GUNNAR
KOLAAS
Takkoffer til Nådehjemmet NMS. mandag, 24. september
19:00 Bibeltime
Misjonsprosjekt i Thailand

kalender

Søndag 30.09.2012
18. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Matt 8,5‑13
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Diakoniens dag
Nattverd
Greve/Bjørsvik
Takkoffer til Diakoniarbeidet i
Olsvik.
Hot Shot, bofellesskap
Søndag 07.10.2012
19. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Joh 7,14‑17
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Dåp og nattverd
IDA ELISABETH GREVE
Takkoffer til KFUK KFUM‑global.
Søndag 14.10.2012
20. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Mark 10,2‑9
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Dåp GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Menighetens arbeid.

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

torsdag, 4. oktober
12:00 Formiddagssamling
20-28. oktober
Kunst og kulturuke
med Olsvikutstillingen
torsdag, 1. november
12:00 Formiddagssamling

lørdag, 17. november
11:30 Basar
mandag, 19. november
19:00 Bibeltime
lørdag, 1. desember
”Lys våken!”
søndag, 2. desember
”Lys våken!”
19:00 Julekonsert
torsdag, 6. desember
12:00 Formiddagssamling
fredag, 25. januar 2013
19:00 Medarbeiderfest

