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BIBELSKE FORTELLINGER I ØSTLIG TRADISJON

- Kunsten min har fått et fokus. Jeg

Olaf Storø stiller ut på Olsvikutstillingen 2012 med bilder
fra natur og dyreliv på Svalbard.
Søndag 21. oktober kl 19.00 inviterer Olaf Storø sammen med sangeren Berit Meland til en kveld
under mottoet: «Å gi en opplevelse. Å røre et hjerte». Det blir et sterkt møte i sang, ord og bilder
med to mennesker som inspirerer hverandre og som har noe viktig å si.
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har noe viktig å fortelle

I dette nummeret av menighetsbladet
er det blant annet rettet et fokus på
den årlige Kunst- og kulturuken i
Olsvik. Også i år blir kirken arena for
kulturarrangementer og kunstutstilling.
Er det kanskje slik at kunsten vender
tilbake til sin opprinnelse?

- Jeg
kommer med
fly til Norge.
Så legger
jeg bildene
i bilen,
henter Berit,
kjæresten
min, og
så setter
vi kurs for
Kulturuken
i Olsvik,
sier billedkunstneren
og miljøforkjemperen
Olaf Storø i
telefon fra
Svalbard.
Siden 1989
har Storø
bodd halve året på Svalbard der han
henter inspirasjon til bildene sine fra
natur og dyreliv og fra menneskene
som bor der. Men han blir stadig mer
opptatt av klimaforurensingene og de
store utfordringene vi står overfor i
arbeidet med å ta vare på naturen og alt
som lever der.
- Ka e de som skjer, sier Storø
på ekte rogalandsk. – Når skal vi
egentlig forstå hva som foregår av
ødeleggelser og forurensing. Det meste
er menneskeskapt. Jeg ser det som
en oppgave å være et redskap, fortelle
videre det jeg har sett og opplevd, slik
at det kan skje en forandring.
- Se for eksempel på isbjørnen. Vi
trodde vi hadde reddet den da den ble
fredet. Men det hjelper ikke om den
er fredet, hvis den ikke finner mat.
Isbjørnen lever av sel. Skal bjørnen få
tak i selen, må det være is som selen
kan klatre opp på. Men isen smelter,
Og vi vet alle hvorfor, sier Storø med
ettertrykk. – Når isbjørnen ikke får tak
i mat, har ikke binnene nok melk til
ungene. Det fører til at svært mange
unger dør i løpet av det første leveåret.
Men det er ikke bare oppvarmingen av
havet som ødelegger miljøet. Stadig
kommer store cruisebåter med mengder
av turister til Svalbard. –De suser rundt
på snøscootere og seiler inn mot de

Redaktøren
reflekterer

Under middelalderen var kunst ofte
knyttet til kirken. I Norge hadde
kirkekunsten en viktig oppgave, nemlig
å lære de som kom til kirken om
bibelen. Kristne tekster var på den tiden
forbeholdt de lærde, og gudstjenester
ble holdt på latin. For de fleste ble møtet
med bibelen også et møte med kunsten.
Kunsten var for alle.

store uberørte breene. Det setter sine
spor, sier Storø.
- Etter at jeg har sett og forstått noe av
det som skjer med naturen og hva vi
holder på å miste, har kunsten min fått
et fokus. Jeg har noe viktig å fortelle.
Jeg kan få være den som formidler
kunnskapen videre. Storø skriver bok
om sine erfaringer og synspunkter, og
håper den vil bli lest av mange.
- Heldigvs er ikke alle likegyldige, sier
Storø. Han har tro på ungdomnmen.
– De forstår hva som holder på å skje,
og at det angår deres fremtid. Det
er utrolig fascinerende å møte unge
mennesker. Det er de som skal overta
arven etter oss. I møtet med disse ”nye”
menneskene ligger det håp, håp for
framtida.
Noen vil kanskje si at miljøproblemene
er så store, at det ikke nytter hva jeg
gjør. Men Storø slår fast at selv om
ingen kan gjøre alt, så kan alle gjøre
noe for å bedre miljøet.

Tekst: Reidun Oanæs Andersen
Foto: Privat

I dag har ikke lenger kirkekunsten
den samme funksjonen som under
middelalderen. Det er ikke derimot sagt
at kunst eller kultur ikke kan lære oss
noe, eller berøre oss som mennesker.
Kunst og kultur er overalt i dagens
samfunn. Det er Olsvik kirke et bevis på,
fra tegninger hos de aller minste i Åpen
Barnehage til klassiske orgelstykker
spilt av kantor Rune J. Klevberg på
søndagens gudstjeneste. Kanskje vi i
dag bør tenke tilbake til middelalderen
og på ny tillate at kunsten påvirker oss,
der vi er, uavhengig av kunnskap og
interesse.
På samme måte som kunsten gav kirken
en dypere mening under middelalderen,
kan vi håpe på at Olsviks kirkes
pågående kunstneriske arbeid kan åpne
dører som ikke ellers ville blitt åpnet, for
eksempel i form av en opplevelse av en
vakker flygelkonsert.
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Andakt: Samhold
Jeg er nå i mitt syvende år som
medlem av Olsvik TenSing, og har i
6 år vært leder der. Før jeg gikk inn i
TenSing visste jeg ikke like mye om
hva som foregikk i kirken, utenom da
jeg deltok på gudstjeneste. Jeg visste
lite om hvilken type samhold som
fantes der.

Gjennom min tid som frivillig ungdomsarbeider i TenSing har jeg snakket med
mange unge mennesker som synes det
er litt vanskelig når folk på skolen, eller
folk i vennegjengen, spør hva de gjør på
i kirken. Mange mennesker i vår tid vet
lite om hva kirken har å tilby, og virker
nesten skeptisk. Noen ungdommer har
sagt til meg at de forteller venner om
koret de synger i, eller hva de gjorde på
forrige gudstjeneste, og de blir møtt med
mange spørsmål.
Spørsmålene kan av og til være så
enkel som: ”Er det gøy da?”. Jeg kan
ikke la vær å tenke på Jesus og hans
disipler. Det var vel ikke alltid like lett å
forklare hvorfor de fulgte ham, på den
tiden heller.

Det jeg ser er flotte unge mennesker
som får et forhold til Gud og til kirken, og
som er stolt av det. Så stolte at de tar
sjansen på å få spørsmål fra venner på
skolen om hvorfor de er så aktiv i kirken.
Jeg ser også de eldre medlemmene
av menigheten, som stiller opp på hver
gudstjeneste, hver søndag, og som viser
et stort engasjement ved alle de andre
tilstelningene som foregår i og rundt
kirken.
Kirken skaper samhold. Et samhold
som stadig får nye medlemmer å holde
sammen med.
Jeg har sett ungdommer som går fra en
usikker og målløs hverdag langs mørke
veier, og kommer inn i kirken, gjennom
ting som speideren, TenSing, eller bare
på en gudstjeneste, for å finne ut ”hva
det går i”. Jeg ser flere av dem som blir
værende. Jeg ser også ungdommer som
har rike og engasjerte liv, som beriker
det enda mer ved å delta i kirkens
arbeid. Folk som etter konfirmanttiden
blir værende, like engasjert, år etter år.
Felles for de alle er at man har noe

Av Eirik L. Thorsen

å holde fast i, noe å stå for, noe som
holder livets mange brikker sammen, et
samhold.
Det kan ha vært en vanskelig dag, og
jeg drar opp i kirken. Jeg blir møtt av
Gunnar som sier ”Hallaisen Eirik, godt å
se deg!” Eller da jeg en gang hadde det
virkelig vanskelig, og Ida stilte opp for å
støtte, svare på spørsmål, eller bare for
å spørre: ”Hvordan går det?” Dette er
folk som er lett å holde sammen med.
For meg er et godt samhold det fellesskapet jeg har funnet i Olsvik menighet.
Når folk en gang spurte meg på skolen:
”Hva gjør du på i kirken?” Så svarte
jeg: ”Jeg blir kjent med folk som hjelper
meg, som svarer meg, jeg har det moro,
jeg lærer til og med å synge, og jeg blir
tatt godt vare på underveis”. Kirken kan
skaffe seg mange ting, enten det er nye,
dekorative vinduer eller et flygel, men
jeg tror ikke kirken kan skaffe seg et
bedre samhold, og et mer fargerikt miljø
enn det jeg er vitne til, at så mange har
funnet i Olsvik kirke.

Min salme
Da var det jeg som fikk tildelt
oppgaven min salme. Jeg må
innrømme at jeg ikke har en
favorittsalme. Jeg har derimot
både i barne- og ungdomsårene
sunget i kor, og er utrolig glad i
mange av sangene vi hadde på
programmet. Det har gjerne like mye
med atmosfæren i koret, hendelser
i livet, egen dagsform og humør,
som selve sangen å gjøre. Noen
sanger var det fantastisk gøy å synge
ut, mens andre traff hjerte og gav
refleksjon både over livets glede og
utfordringer.
Ungdomstiden i koret gjorde hele
forskjellen for meg. Det var ingen
opptakskrav til dette koret, men heller
et ønske om å bevare unge i en
utfordrende del av livet. Det å få ta del
i et trygt og godt fellesskap, fylt med
andre ungdommer/ voksne, med gode
stødige ledere i disse viktige årene, er
noe jeg setter enda større pris på i dag
enn den gang. Hvor heldig jeg var som
fikk kjenne på dette trygge, inkluderende
miljøet, få venner for livet, samtale og
undres over eksistensielle spørsmål
og lære om Gud og den kristne tro.
Leirturer til Sætervika og Wallemtunet,
4 Olsvik menighetsblad 5-2012

samt skiturer til Kvamskogen var
årlige tradisjoner. Vi reiste også på
sommerturer til Oslo, arrangerte vårog høstbasarer i kirken og vi bygget
oss eget lokale da bedehuset ble
for lite for oss. Vi hadde øving hver
uke, pluss ekstra øving, bibeltimer og
fredagsklubb. Vi sang på bedehuset
og i kirker, gjerne både lørdag og
søndag samme helg. Oppakking og
nedpakking av musikkutstyr var noe
vi bare måtte lære oss og delta på, for
kjapt og rett skulle det gjøres. Med to
gode ledere som hentet oss med egen
sangkorbuss til alle aktiviteter, var dette
et tilbud alle i lokalmiljøet kunne være
med på, og responsen var god, til tider
enorm. Uten disse faste lederne tror
jeg ikke koret hadde overlevd så lenge.
Gjennom 25 år stod lederne på for barn
og unge i lokalmiljøet. De gjorde en
viktig jobb for lokalsamfunnet, for hvert
enkelt barn og ungdom, men utførte
også det kall de hadde fått. Jeg håper
at Olsvik menighet, i tillegg til dagens
gode ledere, får mange flere med seg
fremover som ønsker å gjøre forskjellen
i barn og unges liv. Ledere kan gi barn
og ungdom en positiv og trygg ballast
som man bærer med seg resten av livet,
og som kan være rettesnor i mange

vanskelige situasjoner. Det er mye hardt
arbeid å delta som en trofast leder, men
det gir også mye glede og gode øyeblikk
til en selv.
Hør klokkens slag som melder at forbi er
enn en dag. Hva har dagen brakt? Kan
hende nederlag? Du ønsket kanskje
seiere, men manglet kraft og mot. Gå
ikke bort misstrøstig, lytt til min hilsen
god.
KOR: Det er ingen hemlighet hva Gud
formår Han hjalp så mange, han deg
forstår. Ny kraft og nåde fra ham du får
Det er ingen hemlighet hva Gud formår.
Du ofte gikk med senket blikk, nedbøyet
i din ånd. Derfor så du ei, Guds utstrakte
hånd, Løft blikket opp mot himmelen,
hvorfra du hjelpen får. I dag er Herren
trofast, som i de svunne år.
Selv mørkets makt må vike bort, Gud
er ditt lys hver stund. Hvor din vei enn
går, vær frimodig kun. For ingen makt
beseirer den hvis hjelp er Herren Gud.
Hvil trygg i Herrens løfter og følg hans
vink og bud.
Tekst: Nina Angeltveit

Konfirmanter på kunstnertur
Interessegruppene for våre
konfirmanter blir det stadig arbeidet
med. I fjor ble den kreative siden
utvidet, i tillegg til det populære
«Multimedia» med foto og data, kom
«kreativ gruppe», som i år heter
«Kunst og hobbygruppe» og som jeg
har gleden av å lede.
På formiddagstreffets tur til
Solbakkestua på Os fikk jeg se en
masse morsomme tegninger og figurer,
blant annet av «Kald Kaffe Sauen».
Skaperen av denne er Vidar Bratlund
Mæland, sønn til Arne Mæland og som
sin far billedhugger og maler og masse
annet. Så derfor inviterte vi oss på
besøk med en gruppe konfirmanter.
Dette ble en kjekk start på
konfirmanttimene. Vi fikk møte en
kunstner som både lager byster av
admiraler som skal opp på sokkel og
helt andre ting som å støpe plastfigurer
og actionfigurer til 2. klasse.
Han startet med å vise oss rundt i

skulpturhagen
utenfor huset og
vi fikk besøke
verkstedet der
mange av tingene
hans blir til. Han
holder blant annet
på med en statue
av en viking. Derfor
hadde han kjøpt
inn et sverd til å
modellere etter
og skrudd opp en
gammel dør, for å
prøve om sverdet
virker. Det lager
gode hakk i døren,
det fikk vi prøve også.
Oppe i galleriet fikk vi se på bilder
og skulpturer og det var nesten ikke
tid til å sette seg ned og spise litt
fordi Vidar hadde så mye å fortelle
og ungdommene var lydhøre. På
veien hjem fikk de med seg hvert sitt

eksemplar av Vidars tegneserier.
Så får vi se hva vi får til å lage i
samlingene som kommer. En ting er i
alle fall sikkert, dette var gøy!

Tekst og foto : Ida Greve

Kirkens arbeid inntar ny arena
- Hallo alle sammen, sier Brith
Barsnes Bjordal til de rundt 30 barna
som sitter forventningsfulle - og
overraskende stille - i tilfluktsrommet
på Skjenlia skole. - Hallo, svarer de
entusiastisk i kor, og så er koret på
skolefritidsordningen på Olsvik skole
(SFO) i gang.
Det er musikerne Brith Barsnes Bjordal
og Bjørnar Sangolt som sammen har
hovedansvaret for korprosjektet i regi
av Olsvik menighet. De har med seg
Anita Langøen og Ole Martin Fenne
som begge jobber på SFO. Prosjektet
har fokus på sang og musikk som
inneholder lek, bevegelse og dans. -I
tillegg til at vi skal synge og ha det gøy,
så vil vi også at barna skal lære litt. Vi
prøver å jobbe med stemmebruk i en
innpakning som barna synes er gøy,
sier Bjørnar Sangolt. Det er ingen tvil
om at barna synes det er kjekt, for de
synger av full hals så det middels store
tilfluktsrommet fylles med barnesang.
-Det er veldig kjekt, og så er det så
god stemning. Brith er utrolig flink til å
engasjere barna, forteller Sangolt.
Koret som hadde sin første øvelse

18. september er foreløpig i en
prøveperiode, men Bjørnar Sangolt
er optimistisk til tanken på et større
kor. -I halvåret frem til jul er dette et
prøveprosjekt, men håpet er at det
kan utvides til et enda større kor på
nyåret, sier Sangolt. Ut fra entusiasmen
til barna som er med i koret, er det

ikke tvil om at prosjektet kan kalles en
suksess. Syngingen fortsetter til og med
ute på gaten etter øvelsen, der flere
av barna stemmer i en av slagerne fra
korøvelsen.
Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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Intimkonsert med Olsvik TenSing
Du ønskes velkommen av tente fakler
i høstmørket, møter levende lys i et
mørkt rom, kjenner en svak aroma av
kaffe, opplever latter, smil og varme,
ungdommer i alle aldre i full iver, god
musikk og sang, en rørt tåre eller to
og noe godt å bite i.
Dette er i grove trekk noe av stemningen
og det du kan forvente på den
tradisjonelle Intimkonserten til Olsvik
TenSing.

forteller også om gruppens band. -Vi
har TenSingere, tidligere TenSingere og
venner som vi spør hvert år og som alle
er flinke musikanter. Det er mye øving,
men etter alle konsertene vi etterhvert
har hatt sammen blir vi mer og mer trygg
og det låter bedre og bedre. Men det
skal sies at vi er på jakt etter mennesker
som er dyktige på ett eller flere
instrumenter som har lyst til å begynne
hos oss som medlemmer på fast basis i
bandet.

andre type innslag som skal kunne
tilfredsstille både rockeren, den lettrørte,
Noen lurer gjerne på hva som
I midten av november forvandles
den som elsker en god latter og den
skiller TenSings Intimkonsert fra
kjelleren i kirken seg fra menighetssal
som liker en god klassiker. En jevn
Sommerkonsert. Hovedsaklig er
og speilsal til konsertlokale. Lysbøtter
fordeling av sanger framført av hovedkor
Intimkonserten basert på en rød tråd
skrues opp i tak, stoff langs vegger skal
og minikor, dramainnslag, dans, solister,
gjennom hele konserten. I tillegg finner
på plass, miksepult og alt som hører
band, sceneoppsett og lys gjør dette til
den sted i mer «intime» omgivelser
med skal kobles opp, kortrapper skal
en fryd for både øyne og ører.
i kirkens kjeller med en kanskje mer
bæres ned, instrumenter skal ut av
Ofte består store deler av publikum av
rolig og varm atmosfære. Repertoaret
bandrom – og slik holder de det gående
medlemmenes egne kjente og kjære,
består ofte av flere rolige sanger og
i nærmere to døgn. Her gjelder ”alle
men det er absolutt ikke «et
mann til pumpene”-prinsippet.
must» for å kunne ha en trivelig
- Jeg synes det er veldig kjekt å
opplevelse. Olsvik TenSing
jobbe med ungdom i alle aldre.
er nemlig svært opptatt av å
I arbeidet frem mot en konsert
kunne komme ut til folket og
får man se mye kreativitet, latter
ikke minst sanke inn enda flere
og glede. Det er alltid givende
Lørdag 10. november kl 19.00
medlemmer. Victoria Larsen er
å se hvordan ungdommene
Søndag 11. november kl 14.00 & 17.00
medlem av minikoret og har bare
utvikler seg og blir tryggere på
godt å si om både koret og det
seg selv for hvert år som går, sier
Barn/student: kr. 50,en kan vente seg på konsertene.
hovedleder og dirigent i Olsvik
-Vi er en gjeng som ikke sparer
TenSing, Anette Hermansen.
Voksen: kr. 100,på kruttet og som alltid har nye
Familie (2+2): kr. 200,og sprø ideer på lur. Vi har et
Opp og ned er årets røde tråd til
supert miljø og har et sted hvor
Intimkonserten. - Vi har alltid et
en kan være seg selv. Vi er
tema for Intimkonsertene og det
opptatt av at folk skal bli utfordret og at
selvstendige innslag. Sommerkonserten
pleier gjerne å være et ord eller to som
en skal få muligheten til å vise seg fram.
derimot, som holdes i Kultursalen
vi leker oss med. I år falt det på «opp
på Vestkanten, er en historie som
og ned». I forkant av utformingen av
Olsvik TenSing ønsker deg velkommen
følges gjennom alle innslagene i hele
konserten og innslagene har vi en god
til en flott opplevelse!
konserten. En god moral sammen med
idémyldring på årets tema hvor slike ord
en fin dose humor er den store faktoren
blir flettet inn i forskjellige type innslag.
her.
Det er et godt arbeid der vi prøver å
fornye oss fra konsert til konsert, år etter
Konserten passer for folk i alle aldre,
år sier Espen Furdal som er bandleder
Tekst: Cathrine Mørner
liten som stor og har musikalske og
og medlem av dramagruppen. Han
Foto: Ingrid Unneland og Hege Stensland

Intimkonsert 2012
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Olsvik menighet er engasjert i
kidnappingssak

Lederens
hjørne
Ved menighetsrådsleder Lars Kristan
Stendahl Gjervik

Nupen – siste nytt.
Arbeidet med å utsmykke kirken med
kunstglass fra Kjell Nupen er nå inne
i en svært aktiv fase. Veldig mye
skjer samtidig og prosjektleder for
monteringsarbeidet Kirsti Leiren leder
arbeidet med stødig hånd.

Denne saken har berørt oss sterkt de
siste ukene. Hiwet er en 18 år gammel
jente fra Eritrea som har fått midlertidig
oppholdstillatelse i Norge. Hun var på
vei til Bergen for å bli gjenforent med
familien sin da hun ble kidnappet på
grensen til Sudan. Hun ble solgt videre
til beduiner som holder henne fanget
i Sinai-ørkenen. De krever nærmere
200 000 kroner i løsepenger, ellers
truer de med å torturere og drepe
henne.
Hennes mor går på norsk-kurs ved
Nygård skole her i Bergen og får ikke
lån i banken da hun ikke har fast
arbeid.
Avisen Bergens Tidende hadde en
artikkel om denne saken 7. september
og det er planlagt oppfølgingssak i uke
40.
Hiwet er dessverre ikke den eneste
som har blitt utsatt for slik kidnapping.
Dette er grov internasjonal kriminalitet
som må bli stoppet ved hjelp av
politiske prosesser og det er viktig at
myndighetene er involvert. Dette er i
ferd med å skje, blant annet var det en
høring i EU parlamentet sist uke om
dette.
Mor til Hiwet er koptisk kristen fra
Eritrea og har kommet til en menighet
her i Bergen og bedt om hjelp. Det er
selvfølgelig mange dilemma knyttet
til å betale organiserte kriminelle
grupper løsepenger, det er en stor
“industri” som vi indirekte vil være med
på å opprettholde, men vi kan ikke

velge å vente på politiske prosesser
og internasjonalt press mot Egypt
når nøden treffer oss i møte med
mennesker i lokalmiljøet. Hiwet kan
ikke vente på langsomt diplomati.
Når et medmenneske i nød kommer
til oss og ber om hjelp, finnes det i
grunnen bare ett svar.
Min oppfordring er derfor at du tar
Hiwet med i forbønn og /eller bidrar
økonomisk om du har mulighet til det.
Det er Svein og Torun Sæter Rotevatn
med utgangspunkt fra Skjold kirke,
som er initiativtakere og organiserer
innsamlingen. De har det nødvendige
kontaktnettet og kunnskapen som
trengs for å sikre at løsepengene
kommer fram og Hiwet blir satt fri.
Kontonummeret som er opprettet er:
3633.35.13379 (Torun Sæter Rotevatn
og Latensie Kebedom Mangetsu
(mor)).
Ønsker du å lese mer om saken og
lignende saker kan du gå inn på denne
nettsiden.
www.facebook.com/pages/sett-hiwetfri
Her er det mange aktuelle linker, blant
annet:
⁃ BT artikkel
⁃ Video på 6 min lagt ut på Youtube.
⁃ Dokumentene som ble lagt fram for
EU parlamentet.
⁃ CNN dokumentar
⁃ Human Right Watch om Eritrea.

Når du kommer til kirken første søndag
i advent eller etterpå, vil du se den
første endringen. Inngangsdøren til
kirkerommet og 32 kunstglass som
omkranser kirkerommet vil lyse opp
og gi rommet et nytt uttrykk. Kirkens
alterteppe av Else Marie Jakobsen
senkes til under vinduene og i disse
vinduene over teppet glir det Nupenblåe
over i gul-orange som en soloppgang,
eller oppstandelsen om du vil. Samtidig
planlegger vi nå gjennomføring av trinn
to.
Glassmester Ole Richard Lauritsen
var sammen med Hole glass, BKF og
undertegnede nylig på befaring der
detaljplan for kunstglasset i taket ble
påbegynt. Ole Richard er Kjell Nupens
høyre hånd og produserer i realiteten alt
glass som de leverer, etter at Nupen har
malt sin kunst på glassene.
Menighetskonsulent blir til
administrasjonsleder.
Bergen kirkelige fellesråd har vedtatt
en omfattende omorganisering. En av
de mange positive konsekvensene
for Olsvik menighet er at vår
menighetskonsulent Bjarne Andersen
som i dag har 50 % stilling, går over i
en de facto 100 % administrasjonsleder
stilling. I første runde er det bare penger
til 90 %, men han skal være lokalisert
100% hos oss og ev. gjøre noe arbeid
for BKF sentralt.
Administrasjonsleder får personalansvar
og andre lederoppgaver. Sammen med
soknepresten og menighetsrådsleder vil
han utgjøre menighetens ledergruppe.

Tekst: Lars Kristian Stendahl Gjervik
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Månedens
anbefaling
Stemningsfull og
meditativ jazz
Beate Slettevoll Lech er muligens
bedre kjent som vokalist og
frontfigur i jazzgruppen Beady Belle,
men med sin plate ”Min song og
hjarteskatt” markerer hun seg som
soloartist.
Platen er hennes hyllest til salmer og
religiøse folketoner som har fulgt henne
gjennom oppveksten. Samtidig er platen
en hyllest til kvinner. Lech har valgt ut
sine favorittsalmer og invitert kvinnelige
lyrikere til å lage nye tekster på nynorsk,
som et forsøk på en motvekt til den
mannlige dominans blant tidligere
salmer. Resultatet er en vakker og
stemningsfull plate med sterke tekster
som inviterer til ettertanke.
En av mine personlige favoritter
på platen er ”Takk og lov for
kjærleiksunder”. Teksten til denne låten
er opprinnelig et dikt Lechs mormor,
Borghild Slettevoll, skrev etter å ha
mistet alt språk (skriftlig og muntlig) etter
et slag i en alder av 68 år. Det er noe
brutalt ærlig og lettfattelig over teksten
som gjør at det kjennes dypt i sjelen.
Det samme sterke språket kommer
også tydelig frem på låten ”No fell det
snø”. En fantastisk musikalsk prestasjon
av blant annet Georg Riedel på
kontrabass, kjent fra Jan Johannsen sitt
legendariske album ”Jazz på Svenska”,
gjør opplevelsen av platen komplett.
”Min song og hjarteskatt” ble spilt inn i
Kulturkirken Jakob og er utgitt i 2011 av
Kirkelig kulturverksted.
Tekst: Eva G. Stokke-Zahl
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Alltid rolig til tross for høyt
Dette møtet med Arve Hansen
Haugland er det første i en serie med
intervjuer av frivillige og ansatte i
Olsvik menighet - og hvem kunne
ikke vært mer passende å begynne
med enn en mann som har levd et
presteliv litt uten om det vanlige.
Tiden i Olsvik har vært den lengste
han sammenhengende har hatt i en
«vanlig norsk menighet».
Å få til et intervju med Arve Hansen
Haugland er ikke lett, han er nemlig en
meget aktiv, dermed også veldig travel,
mann. I tillegg til stillingen i Olsvik, som
han har hatt i fire og et halvt år, så
jobber han i domprostiet med hovedvekt
i den internasjonale menigheten. For
en mann som har vært misjonær i 11
år i et annet land, så sier det seg selv
at han ikke tar lett på oppgaver, men
går inn i det med kropp og sjel. -Det har
vært en utfordring å balansere to halve
stillinger. Det blir en del som kolliderer,
ikke minst blir det mye kveldsarbeid, sier
Haugland. -Det er heller ikke å anbefale
å være to prester i samme familie,
humrer han. Arve Hansen Haugland
sin kone gjennom 29 år er også prest
og de har fire barn på 13, 16, 18 og 20
år sammen. At konen er prest synes
han helt klart er positivt. De har kunnet
hjelpe hverandre faglig, og har stor
forståelse for hverandres arbeid, noe
som trengs for en såpass krevende
jobb. I sommer bestemte Haugland seg
for å slutte i Olsvik. -Det er med tungt
hjerte jeg slutter, for jeg har trivdes
veldig godt i Olsvik. Det er rett og
slett for å få alt til å gå i hop, forteller
Haugland.
Arve Hansen Haugland begynte i
Olsvik menighet i mai 2008. -Det hele
var i grunnen ganske tilfeldig. Jeg
traff på Gunnar Kolaas på Herdla
hvor jeg bor. Han har sommerhus
der. På den tiden var han prost i
Laksevåg og kunne tilby jobb, og jeg
var på utkikk etter jobb, så sånn gikk
det, sier Haugland. Haugland har fått
møte mange forskjellige mennesker, i
forskjellig alder og livssituasjon i tiden
i Olsvik kirke. Noe han synes har vært
veldig kjekt er møtet med barn og
unge. Siden januar 2012 hadde han
stilling som undervisningsprest, hvor
trosopplæring for barn i alderen 0 til 18
år var hovedvekten av arbeidet hans.
-Det er vært veldig gøy å være med
på for eksempel babysang, barnekor,
Tårnagentene, Lys våken og mye mer.

...møte
Det har vært veldig krevende, men
utrolig kjekt, sier Haugland.
Før Arve Hansen Haugland kom til
Olsvik var han blant annet 11 år som
misjonær i Thailand, hvor han også
lærte seg å lese og snakke thai. -Vi var
først et og et halvt år i Bangkok hvor
vi lærte språket. Etter det var vi seks
og et halvt år på helt øst i de fattigste

t aktivitetsnivå

med Arve
områdene. De siste tre årene jobbet jeg
i administrasjonen i Bangkok, forteller
Haugland. Med til Thailand var også
familien, og tre av barna ble født mens
de var der. -Barna trivdes veldig, og
de eldste husker tiden i Thailand godt.
Det har nok vært en god erfaring vi har
med oss resten av livet, sier han. Da
de bodde i de fattige områdene øst i
Thailand var Haugland medarbeider

i menigheten der, og gjorde en del
diakonalt arbeid rettet mot fattige barn.
Blant annet underviste han i engelsk
og teologi. -Det å kunne språket gjorde
også at vi kom tettere på menneskene vi
jobbet med, forteller han. Arve Hansen
Haugland mener det er en god erfaring
for prester å oppleve andre kulturer. -Vi
burde nok være mer opptatt av verden
rundt oss. Man lærer seg å forholde seg

til mennesker av ulik bakgrunn og forstå
at mennesker tenker forskjellig i ulike
deler av verden, sier han.
Haugland synes at tiden i Olsvik har
vært positiv og at det har gitt han gode
erfaringer. Arve Hansen Hauglands
alltids tilstedeværelse vil bli savnet. Vi vil
ønske han lykke til videre!
Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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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 5-2012
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

Nora Refsdahl Birkeland
Amalie Iden
Malin Lillestøl Bjørnestad
Liam Solberg Odland
Kristoffer Undem
Pia Sanden Larsen
Karoline Myrseth
Døpte i andre kirker:
Isak Hesjedal‑Eliassen
Dale kyrkje
Linea Nathalie Hammer
Årdak kyrkje

døde
Esther Irene Pettersen
Ragnhild Sigrun Nordanger
James Hatteberg
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Nina Angeltveit
Jobb: 934 84 391
nina@angeltveit.info

Leder - men.råd

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

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

døpte

Ingelin Hatletveit
I permisjon

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

Olsvik menighetskontor

Offer
September
09. Kirkens familievern		
		2 999,00
16. Loddefjord 1, KFUKspeidere
		3 322,00
23. Nådehjemmet			
		2 813,00

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

Lars Kristian Stendahl
Gjervik
Mobil: 916 30 424
lars.gjervik@
bergen.kommune.no

Postadresse: P.b. 549 Olsvik, 5884 Bergen.
Kontortid: Alle dager kl. 10.00 til 14.00. Ring og avtal om
kontortiden ikke passer.
Kontonummer: 9521.05.13699

Konserter
i Olsvik kirke
høsten 2012
18. november får vi besøk av
en messingkvintett fra Bergen
Filharmoniske Orkester som
skal ha konsert i Olsvik
kirke sammen med kantor
Rune Johnsen Klevberg.
Det blir et spennende og
variert program. Man får
høre ren orgelmusikk,
musikk for orgel og blåsere,
og noen solostykker for
messingkvintett. Vi håper
på godt frammøte denne
kvelden.

Vår tradisjonelle julekonsert
blir søndag 2. desember.
Da får vi besøk av
Nordlandskoret med sin
dirigent Bjørn Bergmann.
Ellers medvirker Nybø Brass,
Brith Barsnes Bjordal med
Triade, Anita Barsnes og
Marthine Bjordal synger
og spiller, og Kantor Rune
Johnsen Klevberg spiller
orgel.

Menighetskalender
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.

Søndag
04.11.2012

Søndag 18.11.2012 kl 19:00
Konsert i kirken
Messingkvintett fra Bergen
ALLEHELGENSDAG
Filharmoniske Orkester:
Jon Bencke - trompet, Allan
Matt 5,13‑16
Whittington - trompet, Maria
OLSVIK KIRKE. kl. 19:00
Flaate - horn, Øyvind Hage Nattverd
trombone, Knut Riser - tuba.
Prestene+diakon
Rune J. Klevberg - orgel.
Variert og spennende program
Intimkonsert 2012
Lørdag 10. november kl 19.00 med blant annet et stykke for
Søndag 11. november kl 14.00 messingkvintett av Malcom
& 17.00
Arnold. Støttet av Bergen
kommune, kulturavd.
Søndag
Mandag 19.11.2012 kl 19:00
11.11.2012
Temakveld i Kirkekjelleren
«Bli bedre kjent med Peter»,
24. SØNDAG I
ved sogneprest Gunnar
TREENIGHETSTIDEN
Kolaas. Denne gang tar
Luk 12,35‑40
vi utgangspunkt i 1. og 2.
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Petersbrev. Vi starter med et
Barnas dag
enkelt kveldsmåltid. Alle er
Dåp
velkommen - ta gjerne med
IDA ELISABETH GREVE
bibel.
Takkoffer til Søndagskolen.

20-28. oktober
Kunst- og kulturuke med
Olsvikutstillingen. Se baksiden Lørdag 17.11.2012 kl 11:30
av menighetsbladet for
Julebasar med mange flotte
program.
gevinster
Det blir åresalg, barnesang,
Søndag
andakt, servering av grøt
21.10.2012
med tilbehør og nybakte
skillingsboller. Vel møtt til å
21. SØNDAG I
treffe gamle og nye venner, for
TREENIGHETSTIDEN
å støtte en god sak - drift av
Olsvik menighet.
Luk 16,19‑31
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
UNG MESSE
Søndag
Nattverd
18.11.2012
IDA ELISABETH GREVE
Takkoffer til TV‑aksjonen.
25. SØNDAG I
TREENIGHETSTIDEN
Søndag
28.10.2012
Matt 14,22‑34
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Nattverd
BOTS‑ OG BØNNEDAG
GUNNAR KOLAAS
Luk 18,9‑14
Takkoffer til Sjelesorgsenteret,
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Haraldsplass.
Nattverd
GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Menighetens
arbeid.

Søndag 02.12.2012 kl 19:30
Konsert i kirken
Norlandskoret, dir. Bjørn
Bergmann
Nybø Brass, dir. Aage Nesbø
Brith Barsnes Bjordal, Geir
Barsnes og Terje Onstad i
TRIADE
Anita Barsnes og Marthine
Bjordal, sang og klaver
Rune J. Klevberg, orgel
Kollekt ved utgangen.
Torsdag 06.12.2012
kl 12:00 til 14:00
Formiddagstreff
4. klassetrinn fra Kjøkkelvik
skole, med flere, kommer på
besøk.

Søndag
25.11.2012
SISTE SØNDAG I
KIRKEÅRET
Matt 25,1‑13
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00
Nattverd
IDA ELISABETH GREVE
Takkoffer til Menighetens
arbeid.
lørdag, 1. desember
”Lys våken!”
Søndag
02.12.2012
1. SØNDAG I
ADVENTSTIDEN Matt. 21,1‑9
OLSVIK KIRKE. kl. 11:00 LYS
VÅKEN
Dåp
Haugland/Sangolt
Takkoffer til Trosopplæring i
Olsvik.

Torsdag 01.11.2012
kl 12:00 til 14:00
Formiddagstreff
Lars Kristian Stendahl Gjervik
besøker oss og forteller om
Nupen-prosjektet og Kunst- og
kulturuken som da akkurat er
ferdig.
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Kom og se bibelh
fortalt fra Kasakhs
Vandreutstillingen
«Sennepsfrøet» av den
kasakhstanske kunstneren
Nelly Bube kommer
til Olsvik kirke under
Kulturuken 2012.
Nelly Bube er en anerkjent
kunstner i sitt hjemland.
Hun har hatt en rekke
separatutstillinger og har
mottatt priser for sin kunst
både hjemme og i flere
europeiske land. Bube maler
i naivistisk tradisjon med
gull og sterke vakre farger.
Samlingen «Sennepsfrøet»
består av 56 bilder i 70 x 70
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format, alle med motiver fra
bibelhistorien. Nelly Bube er
inspirert av den store russiske
ikontradisjonen. Hun sier selv
at mens gullet og ikonene
gjenspeiler Guds nærvær,
så er hennes intensjon
med bildene å gjenspeile
menneskenes virkelighet.
Det gjør hun ved å tolke de
bibelske fortellingene inn i sin
egen østlige tradisjon.
Utstillingen «Sennepsfrøet»
ble hentet til Norge
av Bibelselskapet i
forbindelse med den nye
bibeloversettelsen 2011.

historien “Bibelen”
stan
-Vi tror at disse kunstverkene
kan berike og utvide vår
forståelse av Bibelen, sier
Anne Kristin Aasmundtveit,
som er Bibelselskapets
prosjektleder for
«Sennepsfrøet».
Bibelselskapet har ikke hentet
inn verdifulle kunstverk for
at de skal samle støv på et
lager. I fjor ble bildene vist i
flere menigheter i Sør Norge.
På hvert av utstillingsstedene
ble det lagt opp et omfattende
kulturprogram.- Målet er å
bringe flest mulig mennesker
i kontakt med kunsten. Vi tror

at kunst fra andre deler av
verden kan åpne våre øyne
for det Bibelen forteller, sier
Anne Kristin Aasmundtveit.
Med utgangspunkt i Nelly
Bubes bilder skal hun fortelle
om «Høysangen», Bibelens
store kjærlighetshistorie.
Dette finner sted under
Kulturuken i Olsvik, lørdag
20. oktober kl 16.30.

Tekst: Reidun Oanæs Andersen
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Returadresse:
Olsvik menighet
P.b. 549 Olsvik
5884 Bergen

Olsvikutstillingen 2012

Vi ønsker deg velkommen til Kunst- og kulturuken i Olsvik kirke 20.-28.
oktober. I en hel uke byr vi på kulturelle aktiviteter for store og små, samt
salg av kunst og kunsthåndverk fra anerkjente kunstnere.
Program:

Lørdag 20. oktober
Kl 14.00
Åpning av Kulturuken og
Olsvikutstillingen, samt åpning av
vandreutstillingen «Sennepsfrøet».
Kunstneriske innslag.
Kl 16.30
Anne Kristin Aasmundtveit forteller
om «Høysangen» - Bibelens store
kjærlighetshistorie med utgangspunkt i
utstillingen «Sennepsfrøet».
Musikk ved Erik Andersen og Rune
Klevberg.

Søndag 21. oktober
Kl 11.00
Ung messe ved kapellan Ida Greve og
TenSing.

Fredag 26. oktober
Kl 19.00
Dobbel korkonsert med elitekorene
Volve Vokal og Sola Fide.

Kl 19.00
Billedkunst og musikk fra Svalbard ved
maleren Olaf Storø og sangeren Berit
Meland.

Lørdag 27.oktober
Kl 16.00
Barneforestillingen «Ofelias
skyggeteater» ved Teater UnO/Lys
Levende Adele. Passer best for barn fra
4 år og oppover.

Tirsdag 23. oktober
Kl 19.00
«I begynnelsen var Ordet», en vakker
forestilling om Johannesevangeliet ved
fortelleren Birgitte Bjørnstad Sæbø og
gitaristen Ulla Käll.

Disse kunstnerne og kunsthåndverkerne stiller ut:
Billedkunst: Kjell Nupen, Rolf Nerli, Olaf Storø og Bjørn Christian Røed. Glasskunst: Glasshytten Varmt
Glass. Keramikk: Linda Lid, Bjarne Nielsen og Annette Wollertsen Skeide. Smykker: Benarik Art og
Kazuri. Tekstilkunst: Kari Selnes og Ingvill Gullaksen.
Husflidshåndverk: Torild Finsrud Velure.

Åpningstider kunstutstillingen:
Lørdag 20.10: kl. 14-18

Søndag 21.10: Etter gudstjeneste – kl. 19
Tirsdag 23.10: kl. 17 og etter forestilling
Onsdag 24.10: kl. 17-20
Torsdag 25.10: kl. 17-20
Fredag 26.10: kl. 17 og etter konsert
Lørdag 27.10: kl. 14-18
Søndag 28.10: Etter gudstjeneste – kl. 17.

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

