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God
					jul!
31 GLASS IGJEN
OVERRASKELSESPREMIE
VERDT KR. 32.000 PÅ
ÅRETS BASAR

JULEHANDEL FØR OG NÅ
JOSTEIN STØLEN TENKER
TILBAKE PÅ ÅRENE SOM
KJØPMANN

JULETREET I OLSVIK

DET SEKS METER HØYE JULETREET SKAL I ÅR PYNTES MED ENGLER

Vant kunstglass på basar
Fornøyde vinnere: Dagny Gilje Antonsen og Agnar Georg Antonsen med døtrene Synnøve Danilla Ueland og Solveig Gilje
Andresen som har tvillingene Emma Gilje Andresen og Sofie Nygaard Andresen. Guttene er Nikolai Ueland, Martin Morterud.
Synnøve Danilla Ueland vant
overraskelsespremie på årets
kirkebasar 17. november.
Kirkekjelleren var full, og stemningen
var god når siste runde av åresalget
ble gjennomført. Alle årene var solgt
og premie etter premie ble trekt og fikk
sin lykkelige vinner. Når trekningen
var ferdig kom leder i menighetsrådet
fram og fortalte at det var en
overraskelsespremie verdt kr 32.000,nemlig et av de 32 kunstglassene som
Kjell Nupen har laget til Olsvik kirke.
Vinneren ble Synnøve og hun tok
like godt med seg hele familien når
premien skulle dokumenteres med bilde.
Premien blir selvfølgelig hengende
i kirken, men en tavle med navn på
personer/institusjoner/bedrifter som har
gitt verdien av et vindu eller mer, vil bli
satt opp i kirkens våpenhus.
Det var spesielt morsomt at det var
Synnøve som vant, hun er nemlig
sammen med Solveig datter av Dagny
og Agnar Antonsen. Dagny har vært
en betydelig bidragsyter i Olsvik
menighet gjennom 20 år, minst. Hun
har hatt en rekke verv og funksjoner
og har blant annet vært klokker, og
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var den som startet formiddagstreff for
eldre. Formiddagstreffet feirer 20 års
jubileum neste år. Dagny har nå blitt
pensjonist og har flyttet på landet, ut
av menigheten. Derfor var det spesielt
gledelig at overraskelsespremien havnet
der den gjorde. Dette var som en
annerkjennelse uttalte Dagny selv etter
trekningen. Mon tro om det ikke var en
usynlig hånd som hadde en finger med i
den trekningen.
Med denne hendelsen på basaren går
startskuddet for salg av 32 vindu med
Nupen kunstglass. Du kan være med
å støtte menigheten ved å finansiere
ett eller flere vindu. Hvert glass koster
kr 32.000,-. Slå deg sammen med
familie eller naboer, borettslag eller
arbeidsplass. Vi utfordrer bedrifter
eller grupper til å bidra. Navn på
bidragsytere vil bli stående for ettertiden
i våpenhuset. De vil også komme på
trykk i en bok vi skal lage med bilde av
all kunsten. 32 glass er ikke så mye så
her gjelder prinsippet først til mølla. Nå
er det 31 glass igjen.
Tekst: Lars Kristian S. Gjervik
Foto: Lars Kristian S. Gjervik og Bjarne
Andersen

Trekningsliste

Redaktøren
reflekterer

Julebasar 17. november 2012

1. Hardangersømsduk		
Maria Ådland Monger
2. Dale-jakke			
Haldis Westervik
3. Strikket pledd			
Jarle Johannessen
4. Brodert duk			
Emma Gilje Andresen
5. Strikket rund duk		
Elsa Grøm
6. Pute				Kari Tandberg
7. Pute				Nelly Osland
8. Strikket sengeteppe		
Aina Syslak
9. Dobbelt vaffeljern		
Philip Stokke-Zahl
10. Sovepose			
Bjørg Slettmo
11. Fersk laks			
Julietta Boeza
12. Strikket bolero		
Johannes Lavoll
13. Vannkoker			Øyvind Andreassen
14. Gavekort fotpleie		
Anny Ekse
15. Gavekort Vestkanten		
May Lis Henriksen
16. Dukke med vogn og klær
Gottfred Eriksen
17. Juleservice -kaffe - 12 pers.
Kari Fosse
18. 2 sengesett			
Nina Angeltveit

Hjertelig - hjertelig takk!
... til alle dere som på forskjellig vis støttet opp om årets julebasar!
Uten alle deres forskjellige bidrag hadde det aldri blitt basar!
Samlet netto resultat i år ble: Kr. 54.550,-

«Elisabet Hansen visste hverken hvor
langt eller hvor lenge hun hadde løpt
etter bjellelammet som hadde rømt
fra kosedyravdelingen i det store
varemagasinet fordi det var blitt så lei
av å høre på alle kasseapparatene og
alt kjøpesnakket. Men da hun satte av
gårde gjennom byen, hadde det snødd
tett. Nå hadde det ikke bare sluttet
å snø. Det var ikke noe snø på stien
lenger heller. Mellom trærne så hun
både blåveis, hestehov og hvitveis, og
det var litt spesielt, for det var bare noen
få dager igjen til jul.»
Det nærmer seg julehøytid. En tid der
man burde ta seg tid til å tenke over
julens mysterium og hvilke betydning
det har for oss. En fortelling som har
betydd mye for meg er Jostein Gaarders
Julemysteriet. Den minner meg alltid
om julens budskap, men som gjerne blir
glemt i alt kavet med juleforberedelser.
Jeg deler derfor denne teksten med dere
i denne travle tiden.
Jeg ønsker dere en velsignet julehøytid.
«-Lammet løper mye fortere enn meg...
Men det har jo dobbelt så mange ben
også... Er ikke det urettferdig? Jeg kan
ikke skjønne hvorfor et lite bjellelam skal
ha det så forferdelig travelt. Engelen
hjalp henne opp på bena og sa fortrolig:
-Det skal til Betlehem. Elisabet hadde
sluttet å gråte nå: -Til Betlehem? -Ja,
til Betlehem, til Betlehem! For der blir
Jesus født.»
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Andakt
Det begynner å gulnes nå,
avisutklippet jeg har hatt hengende
på kontoret mitt i nøyaktig ett år.
Om rett skulle være rett, står det i
overskriften, ble julen avlyst!
Soknepresten vår ble intervjuet av
Sydvesten som hentet overskriften fra
en spissformulering Gunnar kom med.
Men julen ble ikke avlyst, verken i fjor
eller i år, det er vi glade for alle her oppe
i Olsvik kirke.
Men avisutklippet har hengt på kontoret
mitt hele året som en påminnelse om

Av Bjarne Andersen

flere ting:
Guds velsignelse og nærvær følger oss
gjennom hele året.
De gode juletradisjonene våre begynte
med en overraskende og verdifull gave,
som vi må holde fast på og takke for.
Året som ligger bak oss har som årene
før ført med seg ulike opplevelser, ulike
dager, både gode og vanskelige. Men
hele tiden har avisutklippet hengt der på
veggen min og minnet meg på at noe
står fast. Gud er der. Skaperen som
har gitt meg en jord å glede meg over

og forvalte, Jesus som vi feirer både
som barn i krybben og som rekker oss
nattverden i påskens budskap, den
Hellige Ånd som gir oss kraft til å leve
fra dag til dag, gå i fred og tjene med
glede.
Avisutklippet ligger på bordet foran meg
nå. Jeg plukket det ned for litt siden for
å se nærmere på det. Jeg tror jeg må
henge det opp igjen, la det gulne ett år
til. Julen ble ikke avlyst, ikke i år heller.
Og den ble slett ikke avlyst den gangen
for to tusen år siden. Det er jeg glad for.

Min salme
O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.
Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor.
Vår jord är fri, himlen öppen nu är.
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän blir dig kär.
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.
Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
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For meg er det denne sangen som setter meg
i julestemning. Det er det største underet som
har skjedd på jorden. Gud valgte jomfru Maria til
å føde verdens frelser. O helga natt vil alltid lyde
i mitt hjerte med en stor takknemlighet til Gud.
Jeg vil som sangen sier: Fall ned og hils Han,
Jesus velkommen.
Julen er en hellig stund, der vi i ro og fred kan
la Jesus få mer plass i vårt hjerte. Vi feirer Jesu
fødsel - det store under, Gud selv har steget
ned til oss. Det er ikke bare en baby som feires
i julen for siden å pakke han ned når julen
er over. Jesus verdens frelser - den levende
Messias. Jeg bøyer mitt hjerte i ydmykhet og
hilser vår frelser velkommen. Dette er den
største gaven til menneskeheten - en frelser er
født.
O helga natt er en sang som vil spilles i de
tusen hjem til minne om vår frelser. Ha en
velsignet julehøytid med fred og glede.
Tekst: Annie Schou

Bønnerom
Det står skrevet i
Matteusevangeliet:
når du ber, skal du gå inn i rommet
ditt og lukke døren og be til din Far
som er i det skjulte.
Søndager fra 10.00 til 11.00 er
Ungdomsrommet i kjelleren reservert
for stille bønn. Lys og bønnebok blir

satt frem og man kan tenne telys
og skrive bønner. Bønner som blir
skrevet ned legges i en liten eske
med lokk. Denne gis til presten og
settes på alteret før gudstjenesten
slik at disse blir med i forbønnen,
men de leses ikke høyt med mindre
ønske om dette blir gitt spesielt til
forrettende prest.

Unge medliturger
En av ønskene for nytt arbeid
med gudstjenestene er å få
flere mennesker til å føle
felleskap eller eierskap til
gudstjenesten. I forbindelse
med at Olsvik menighet følger
opp Gudstjenestereformen i Den
Norske Kirke, har det dukket opp
et nytt begrep for mange.
Søndag 25. november er det
konfirmantguttene i samtalegruppen
som deltok som medliturger sammen
med Arve Hansen Haugland som var

vikar denne dagen. De hadde øvet
på gudstjenesten på konfirmantleir
på Dyrkolbotn helgen før og det
virket som det var stas å få være
med å lede gudstjenesten. Denne
muligheten for å gjøre gudstjenesten
enda finere fordi du er med og din
stemme blir hørt, er åpen for alle
som er interessert - ta kontakt hvis
du har lyst. Olsvik kirke ønsker
å være et sted for en god felles
gudstjenesteopplevelse.
Tekst: Ida Greve

Menighetsmøte om
visjonsarbeid - 27. januar
Det kalles inn til et eget menighetsmøte søndag 27. januar etter
gudstjenesten med visjonsarbeid som tema. Menighetsrådet ønsker
innspill og ideer til hva Olsvik menighet skal være i tiden som kommer.

Takk til kirkeringene
Kirkeringene i Olsvik har opp gjennom årene betydd mye for menigheten,
særlig i arbeidet som førte fram til byggingen av kirken. Men også i årene
etter har flere grupper vært aktive i menighetsarbeidet der medlemmene
har fått bety mye for Olsvik menighet og for hverandre.
I det siste har to av disse ringene lagt ned virksomheten. I den
forbindelse har menigheten fått overført ca fire tusen kroner fra hver av
disse gruppene. Den ene kirkeringen ba om at pengene skulle benyttes
i arbeidet med å utsmykke kirken vår, den andre ønsket at pengene blir
tilført menighetens misjonsprosjekt, Nådehjemmet i Bangkok.
På vegne av menigheten: Takk! Gud velsigne dere alle!

Lederens
hjørne
Ved menighetsrådsleder Lars Kristan
Stendahl Gjervik

Gratulerer til alle med kunstglass.
En milepel ble nådd 2. desember da
vi markerte ferdigstilling av trinn en av
prosjektet. Takk til alle som på en eller
annen måte har bidratt. Velkommen til
alle i advents- og julehøytiden. La deg
inspirere av visuell kunst. Den berører
oss på annen måte enn ord.
Ny ansatt -Tone Ekerhovd.
Vi har ansatt ny medarbeider som skal
jobbe med trosopplæring i en 50 %
prosjektstilling. Tone har en bachelor
i kristendom og menighetspedagogikk
samt utdanning i drama og kunsthistorie.
I samarbeid med stab og frivillige blir
hoved arbeidsoppgaven å etablere
fire nye breddetiltak for barn i alderen
0 – 12 år. Et av målene er å kople
vårt brede kunst og kultur miljø med
trosopplæringsarbeidet. Dette blir
spennende nybrotsarbeid.

Fakta:

Kirkeordning.
Menighetsrådet har vært høringsinstans
for kirkerådet vedr. ny kirkeordning.
- Medliturg forkortes ML.
Kirken er i ferd med å få løsere bånd til
- En
er en som
lederfor å finne
staten
ogliturg
det jobbes
nå bredt
en liturgi,
altsåbør
envære
fast orden
ut hvordan
kirken
organisert,
i en
kirkelig
handling
slik at
den
blir best
mulig eller
rustet til å
gudstjeneste.
ivareta
sine oppgaver. De to viktigste
- En medliturg
hjelper med
liturgen.
innspillene
vi har kommet
er;
- Kirken
må få én arbeidsgiverlinje
- Medliturgen
leser tekst, leder
og ikke
to eller
som deler
i dag.informasjon
Det juridiske
bønn
arbeidsgiveransvaret
bør liggemed
på nivået
på vegne av og sammen
mellom
menighetsrådet
og
kirkemøtet.
fellesskapet.
For Bergen bør dette være en lik
størrelse som dagens fellesråd, altså
det samme geografiske området som
Bergen kommune.
- Menighetsrådet må få økt styringsrett
over egen virksomhet. Dette betyr at
mer av kirkens samlede ressurser bør
tilfalle menighetene. Det betyr også at
menighetsrådet må være den viktigste
stemmen ved alle ansettelser.
Visjonsarbeid
Søndag 27. jannuar inviterer vi til
menighetsmøte etter gudstjenesten.
Det står en sak på agendaen, nemlig
visjon for Olsvik menighet. Denne dagen
skal vi begynne prosessen som vil bli
tatt videre i stab og menighetsråd. Alle
som ønsker å påvirke menighetens
rettning og fokus framover i en ny tid er
velkommen.
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Fire om jul
Hans-Petter Dahl, kateket
1. Det må bli Birkeland kirke
da det er der jeg er vokst
opp. Jeg vet ikke helt om det
bare er ett som er spesielt
minne fra gudstjeneste, men
det var en gang det var så
fullt i kirken at vi fikk lov til
å komme på galleriet. Det
husker jeg at som liten gutt
så var det veldig stas å få lov
til å komme opp der.
2. Min favoritt tradisjon
må være julestrømpe på
morgenen.
3. Vi har alltid gått i kirken på
julaften. Der får man under
gudstjenesten understrekt
hvorfor man feirer jul, og det
synes jeg er veldig flott og
ikke minst viktig.
4. Det at jeg nå er voksen
utgjør jo en stor forskjell
i forhold til når jeg var
barn. Som voksen blir det
gjerne litt mer styr og mas.
Det kan virke som om at
det kommersielle har tatt
mye mer over i dag, for
jeg tror ikke at dette var
så framtredende før. Nå
kommer det jo også julebrus
og kakemenn i butikkene
i oktober, det synes jeg er
for gale. Det er blitt mye
fokus på dyre gaver, og
man glemmer gjerne kosen
og kvalitetstid med familie
som ved et familiebesøk for
eksempel oppi dette.
5. Det er helt klart
kokosmakroner!

1. Hva er ditt beste juleminne fra kirken?
2. Hva er din favoritt juletradisjon?
3. Hvilke betydning har kirken og julens
egentlige betydning for deg?

Anne Marit Ellertsen,
kirkevert
1. Det er rett og slett den
generelle stemningen i
kirken.
2. Å være sammen med
familien. Man er jo med
familien ellers i året også,
men det er noe spesielt med
dette i julen og på julaften.
3. Det gir en større dybde
i julen. At det ikke bare er
dette maset om å bli ferdig
med å vaske huset, pakke
gaver og denslags. Det er
faktisk en grunn til at vi feirer
jul, så da er kirken med på å
minne oss på dette.
4. Gavemaset og det
kommersielle selv om
dette også gjerne har vært
gjennom hele mitt liv også, så
synes jeg at det har blitt verre
og verre. I tillegg begynner
det hele altfor tidlig.
5. Smultringer er kjempegodt!

4. Hva synes du er den største
forskjellen mellom julen i dag og julen
før i tiden?
5. Hva er din favoritt julekake?

Torill Andersen, tekstleser,
går med Menighetsbladet og
sitter i Undervisningsutvalg
1. Det jeg husker veldig godt
fra flere julegudstjenester
er når Karina Villanger
har ”Deilig er jorden” på
sitt språk, altså tegnspråk.
Det synes jeg var utrolig
engasjerende. Det var veldig
talende og rørende.
2. Det er jo alltid å gå til
gudstjeneste på julaften og å
være med familien. Det er en
flott og original tradisjon som
alltid er en stor favoritt.
3. Julebudskapet er jo et
fundament sammen med
påskeevangeliet. Det er jo
det vi bygger på - religiøst og
kulturelt.
4. Vi begynner oppkjøringen
til jul altfor tidlig. Det er helt
klart den største forskjellen.
Materialismen blir trukket
altfor langt. I tillegg er
vi engasjert i så mye.
Juleavslutninger på SFO,
juleoppvisninger, avslutning
på jobben og i barnehage.
Vi må prøve å porsjonerer
tiden slik at vi ikke sovner på
julaften. Været derimot kan vi
vel ikke gjøre så mye med...
5. Jeg er jo veldig glad i
lefser og krumkaker. Ja, jeg
tror det må bli dem, altså.

Marta Sandtorv, kirkevert og
sitter i basarkomiteen.
1. Jeg synes at alle er like
fine, men jeg vil trekke frem
vår tidligere sokneprest Nils
Peder Kjetså. Han var en slik
person som var veldig sterk.
Når han talte så lyttet man.
2. Å lage i stand til jul, få
opp stemningen og samle
familien. Vi lager god mat og
koser oss. Jeg er veldig glad
i julen og ser så fram til det
hvert år.
3. Kirken betyr alt i julen.
Jeg er veldig glad i Jesus
- den flotte personen som
sammenlignet seg selv med
mennesker av alle slag. Han
må vi ta med oss i julen. Han
er tross alt grunnen til at vi
feirer jul.
4. Da jeg var liten var det
ikke mye julepresanger. Vi
fikk gjerne et par sokker som
bestemor hadd strikket. Det
var stor stas. Men i dag får
man jo «alt». Man får gjerne
en kjempehaug.
5. Pepperkaker må det nå
bli. Svenske pepperkaker er
veldig gode.
Tekst: Cathrine Mørner
Foto: Cathrine Mørner og Øyvind
S. Stokke-Zahl

GRØNT HJØRNE:

Bruk og kast - eller gjenbruk?

Ja - dette er jo stadig aktuelle tema!
Jeg går for gjenbruk! - og siden
det nå er jul går jeg for gjenbruk av
julekort.
Jeg synes det er veldig koselig å få
julekort, men også å selv skrive - lage
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julehilsen. Mange gjør seg veldig
flid med julehilsen - sender med et
ferieminne, alle 8 barnebarna - eller en
oppsummering av sist års begivenheter.
Mange alminnelige julekort fortjener å
bli brukt opp igjen! Her er det jeg går
for gjenbruk - hvit eller farget kartong

- klipper - limer - motiver fra gamle
julekort. Kanskje får noen sitt julekort
i retur i en ny drakt? Er ideen for sen
til denne julen - så kan jo neste års
julekort forberedes? Lykke til!
Tekst: Margith Johnsen

“God morgen!”
To trauste karer, en med
bergensstemme og en med
sognestemme, tar imot oss i kirken
hver morgen i denne perioden hvor
kunstglassene til Nupen skal på
plass.
De jobber på, i rolig og bestemt tempo.
Med stor presisjon og med store
forsiktige håndtverkerhender. De vil
gjøre jobben sin, men vil ikke være i

veien for noen; de rydder på stoler og
inventar på en så ryddig måte at det er
lett for kirketjener å få det på rett plass
igjen etterpå.
«Ribbene» som tidligere dekket
vinduene blir tatt bort, nye vinduskarmer
skrudd sammen og satt inn igjen. Det
blir en del bråk og støy, men resultatet
blir godt og rett ut vakkert etter hvert
som glassene kommer til sin rett.

Mange har jobbet for kunsten i kirken
vår, ære være de for det. Men det som
òg er viktig å få med, er disse to trauste
håndtverkerne våre. Olav Korsvold og
Magnar Bøyum. Tømrere i BKF som
gjør en kjempejobb. Tusen takk skal
dere ha - det er trivelig å ha dere her.

Tekst: Bjørg Karin Husa
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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Månedens
anbefaling

Julehandel før og nå

Funky jul
Jeg regner med at det er ganske
normalt - at når man blir godt
voksen, så går ofte tankene tilbake
til tidligere tider - for ikke å si
”gamle dager” - og kanskje spesielt
ved høytider. Julehandel før og nå
har jeg tenkt litt på i det siste - og
har tatt en prat med kjøpmann
Jostein Stølen som mange av
leserne husker som sjefen hos
Rema 1000 i Drotningsvik. Men han
var nok kjøpmann lenge før Rema
1000 ble etablert - ja han er faktisk
vokst opp i butikk.
Det dukker som regel opp flere nye
juleplater hvert eneste år, og det er
ikke alltid lett å finne ut hvilken man
skal kjøpe. Hvis du har lyst på noe
som er litt utenom det vanlige i år
vil jeg sterkt anbefale «Someday at
Christmas» med Samuel Ljungblahd
og Ole Børud.
Sistnevnte (f. 1976, Vestfold) er
kanskje mest kjent fra familiegruppene
Børudgjengen og Arnold B. Family.
Hans første soloalbum, «Shakin the
ground» kom ut i 2008 og der viser
han sin funk- og soulpreget pop
side. Dette julealbumet som han nå
er ute med sammen med svensken
Samuel Ljungblahd faller absolutt i den
kategorien. Ljungblahd (f. 1976, Umeå,
Sverige) har også sitt opphav i funk.
Han har tidligere gitt ut 3 soloalbum.
Det er flere tradisjonelle låter på
platen men vi har absolutt ikke hørt
de på denne måten. Dette er nok en
type plate man kan sette på når man
tar julevasken i huset eller lager mat.
Kanskje tilogmed de nye låtene å gå
rundt juletreet med?
Tittelsporet, nr 9, er kanskje det mest
bemerkelsesverdige. Låten har en litt
dypere mening, med en tekst vi alle
burde tenke over. Platen avsluttes med
en rolig låt som heter «We three kings/
hail the newborn king» med en utrolig fin
julestemning.
Det er en fantastisk nydelig plate, med
to gutter som har utrolig sterke stemmer
og lager flott musikk sammen.
Tekst:Gro Renate Rostrup
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- ”Oppvokst i butikk”, kan vel stemme i en liten landhandel som min far åpnet
i Breivikdalen i 1954. På den tiden var
det knapphet på bygningsmateriell og
kapital, men butikken ble åpnet 15.
mars med min søster Kari (17 år) som
bestyrer, det ble starten på en livslang
butikkarriere for henne. Far fortsatte
sin jobb på Alvøen Papirfabrikk og hadde butikkdriften i tillegg i en
overgangsperiode. Med en landhandel
i Alvøen og to i Godvik, ble det langt
for folk i Breivik og Drotningsvik til
butikken. En butikk i Breivik var så
absolutt kjærkommen.
På den tid var det langt mellom
personbilene og det kom derfor snart
ønske fra kundene om hjemkjøring
av varer. Da rasjonering på bilkjøp
ble opphevet i 1958 - ble den første
varebilen anskaffet. Kundene ringte
inn bestillingene - som så ble pakket
og kjørt ut og ofte levert helt på
kjøkkenbenken! I årene fremover ble
det levert varer i hele området fra
Alvøen til Skålevik, det fortsatte helt
fram til 1990 da butikken i Breivikdalen
ble nedlagt.
Så er vi over til julen og lurer på om
kjøpmannen husker noe spesielt ved
julehandelen?
- Ja, julevarene var ikke i butikk før
i starten av advent på 60-, 70- og
80-tallet. Spesielle varer som kom var
de fantastiske søte Jaffa-appelsinene
og blå druer fra California, pakket
i trekasser med opphakket bark
som isolasjon. Når de knallrøde
amerikanske eplene, walnøtter,
smånøtter, fiker og dadler kom i
butikken - da var det virkelig høytid!

Oppvokst i butikk. Far til Jostein Stølen åpnet lan
Pinnekjøtt var så absolutt tradisjon til
julaften - selv om noen bønder hadde
sauehold til ut på 70-tallet - ble det
mer vanlig å kjøpe tørket ribbe i butikk.
Tilbehør var det samme som nå, her
står tradisjonen uforandret. Juledag
var fiskedag: lutefisk, klippfisk, fersk
torsk var vanlig. Noen hadde kanskje
svineribbe fra egen gris.
Du sa butikken i Breivikdalen ble
nedlagt i 1990 - hva så ?
- Jo, til tross for utbygging og

Kjøpmann. Jostein Stølen
minnes den gang julevarene
først kom i butikken i starten
av advent.

ndhandel i Breivikdalen 1954.
modernisering av butikklokalet i 1980,
ble det snart klart at det var for lite. Vi
måtte se oss om etter en ny tomt. Ny
tomt ble kjøpt i Drotningsvik der det
var planlagt et nærsenter, kloss opp til
riksveien. I samarbeid med Rema 1000
ble den første store nye Rema-butikken
i Bergen åpnet i november 1990. Dette
var starten på det som i ettertid ble en
bølge av lavprisbutikker i Bergen og
Norge.
Butikken ble utvidet i 1995 og siden
har det vært en voldsom utvikling på

begge sider av Sotrabroen, og enda mer
kommer det nok til å bli.
Jeg takker Jostein Stølen for praten,
men lurer jo på hvordan ”kjøpmannen”
har det i juleforberedelsene i dag? - er
han å se i en av Rema-butikkene?
- Det er stor sannsynlighet for at jeg er å
se hos min datter på Rema Godvik, selv
om jeg er pensjonist kribler det litt ekstra
når det nærmer seg en stor høytid.
Når dette leses er det sikkert mange

som for lengst er ferdig med alle
juleforberedelsene, noen er i full gang
og kanskje er der noen som venter helt
til sist. Uansett forberedelser eller ikke
- og hvordan du og dine har det - når
julehøytiden er her - prøv å roe ned
og ta til deg hele Juleevangeliet - som
gjelder også i 2012!
Velsignet julehøytid!
Tekst og foto: Margith Johnsen
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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 6-2012
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

Kirketjener

Kapellan

Menighetsped.

Koordinator

Diakon

Menighetsped.

Styrer - åpen
barnehage

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

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

Kateket

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

... i andre kirker
Oliver Aleksander Havåg‑Jimenez
Ørsta kyrkje
Marcus Høstmark
Fjell kyrkje
Pia Holm Ekren
Loddefjord kirke
Sebastian Erlandsen Reinsnos
Loddefjord kirke
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Nina Angeltveit
Jobb: 934 84 391
nina@angeltveit.info

Men. konsulent

Leder - men.råd

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

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

Tobias Wiese‑Nilsen
Sandra Skår‑Nilsen
Filippa Alice Størksen Seim Vabø
Jonathan Hersvik Hovland
Amund Haugland
Lykke Widaberg Beyer
Enzo Gabriel Melo Næss
Andreas Skulstad‑Jensen

Ingelin Hatletveit
Jobb: 55 30 81 78
ingelin.hatletveit@
bergen.kirken.no

Tone Ekerhovd
Jobb: 55 30 81 79
tone.ekerhovd@
bergen.kirken.no

Olsvik menighetskontor

døpte

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

Linnea Hansen
Foldnes kyrkje
Isak Hansen Strømø
Loddefjord kirke
Julie Kartvedt Kristensen
Johanneskirken
Odin Halstensen Lunde
Johanneskirken
Odin Andreas Haugen
Østre Gausdal

’
døde

Anne Lisbeth Haugnes
Asbjørn Thomas Warholm
Sverre Emil Nordeide
Kaare Ernst Hallgren
Anton Thorkildsen
Bernhard Vågenes
Kari Alice Borgersen Melhus Tandberg

offer
September
30. Diakoniarbeidet

2 085,00

Oktober
07. Menighetsarbeidet
2 069,00
14. KFUK-KFUM-Global 2 540,00
21. TV-aksjonen (Amnesty)2 911,00
28. Menighetsarbeidet
3 470,00
November
11. Søndagsskolen

2 304,00

Menighetskalender
Søndag 06.01.2013
Kristi åpenbaringsdag.
Matt. 2,1‑12
Olsvik kirke. Kl. 11:00
Dåp og nattverd
Ida Elisabeth Greve

Søndag 24.02.2013
2. Søndag i fastetiden.
Matt. 15,21‑28
Olsvik kirke. Kl. 11:00
Dåp og nattverd
Ida Elisabeth Greve

Søndag 13.01.2013
2. Søndag i åpenbaringstiden
Matt. 3,13‑17
Olsvik kirke. Kl. 11:00
Nattverd
Gunnar Kolaas

Søndag 03.03.2013
3. Søndag i fastetiden.
Luk. 11,14‑23(‑28)
Olsvik kirke. Kl. 11:00
Dåp
Gunnar Kolaas

Mandag 24.12.2012
Julaften Luk. 2,1‑14
Olsvik kirke. Kl. 14:00
Familiegudstjeneste
Ida Elisabeth Greve
Takkoffer til kirkens nødhjelp.

Søndag 20.01.2013
3. Søndag i åpenbaringstiden
Joh. 2,1‑11
Olsvik kirke. Kl. 11:00
Dåp
Ida Elisabeth Greve

Onsdag 06.03.2013
Olsvik kirke. Kl. 19:00
Fastegudstjeneste
Nattverd
Gunnar Kolaas

Olsvik kirke. Kl. 16:00
Familiegudstjeneste
Ida Elisabeth Greve
Takkoffer til Kirkens bymisjon i
Bergen.

Søndag 27.01.2013
Såmannssøndagen.
Luk. 8,4‑15
Olsvik kirke. Kl. 11:00
Dåp og nattverd
Gunnar Kolaas
KRIK‑konfirmanter deltar

gudstjenester
Søndag 16.12.2012
3. Søndag i adventstiden.
Matt. 11,2‑10
Olsvik kirke. Kl. 11:00
Dåp og nattverd
Ida Elisabeth Greve
Takkoffer til Norsk misjon i øst.

Tirsdag 25.12.2012
Juledag Joh. 1,1‑5(6‑8)9‑14
Olsvik kirke. Kl. 12:00
Høytidsgudtjeneste
Nattverd
Gunnar Kolaas
Takkoffer til menighetens
arbeid.
Onsdag 26.12.2012
2. Juledag Matt. 10,17‑22
Olsvik kirke. Kl. 12:00
Dåp og nattverd
Gunnar Kolaas
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Søndag 30.12.2012
Søndag etter jul. Luk. 2,25‑38
Olsvik kirke. Kl. 11:00
Nattverd
Ida Elisabeth Greve
Mandag 31.12.2012
Nyttårsaften Luk. 13,6‑9
Olsvik kirke. Kl. 23:15
Midnattsmesse
Ida Elisabeth Greve
Prostigudstjeneste
Tirsdag 01.01.2013
Nyttårsdag
Se loddefjord. Kl. 12:00
Høytidsgudstjeneste
Nattverd
Gunnar Kolaas

Søndag 03.02.2013
Kristi forklarelsesdag.
Matt. 17,1‑9
Olsvik kirke. Kl. 11:00
Nattverd
Ida Elisabeth Greve
Søndag 10.02.2013
Fastelavnssøndag.
Luk. 18,31‑43
Olsvik kirke. Kl. 11:00
Familiegudstjeneste
Dåp
Gunnar Kolaas
4‑åringsbok
Onsdag 13.02.2013
Askeonsdag. Matt. 6,16‑18
Olsvik kirke. Kl. 19:00
Fastegudstjeneste
Nattverd
Ida Elisabeth Greve
Søndag 17.02.2013
1. Søndag i fastetiden.
Matt. 4,1‑11
Olsvik kirke. Kl. 11:00
Dåp og nattverd
Gunnar Kolaas

kalender
Mandag, 10. desember
18.30 Konsert med Olsvik
skolekorps
Fredag, 28. desember
12.00 Julefest for voksne
Middag, underholdning, andakt
og gang rundt juletre. Andakt
ved Ketil Nødtvedt fra Sælen
menighet. Gruppen TRIADE,
bestående av musikerne Brith
Barsnes Bjordal, Geir Barsnes
og Terje Onstad, leder festen
med allsang, dikt og musikk
til juletregangen. Vi avslutter
høytidlig med O, helga natt
og Deilig er jorden. Underveis
i programmet får vi besøk
av Marthine Bjordal og Anita
Barsnes som synger. Inngang
kr. 150,- Transport som til
formiddagstreffene (kl. 11.00
fra Drotningsvik).
Torsdag, 24. januar
12.00 Formiddagssamling
Vi starter året med allsang og
underholdning. Ove Eriksen,
kjent musiker som blant annet
har reist rundt med Helge
Nilsen, leder allsang med alt
fra Louis Armstrong til Kurt
Foss og Reidat Bøe. Andakt
ved Bjarne Andersen.

Søndag 27. januar
19.00 Konsert med innvielse
av flygel
Medvirkende
Torgeir Kinne Solsvik, flygel
Silje Hveem, fløyte
Membra solistkvartett
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Billett kr. 100,Menighetsmøte om
visjonsarbeid
Det kalles inn til et eget
menighetsmøte søndag 27.
januar etter gudstjenesten
med visjonsarbeid som tema.
Menighetsrådet ønsker
innspill og ideer til hva Olsvik
menighet skal være i tiden
som kommer
Mandag, 11. februar
19.00 Temakveld i kirkekjelleren
Vi får besøk av prest Einar
Ekerhovd som taler over
temaet «Grepet av Kristus drevet av Ånden», se Filiperne
3.12. Vi starter med et enkelt
kveldsmåltid. Alle er hjertelig
velkommen.
Søndag 17. februar
kl. 19.00 Konsert
Medvirkende:
Messingkvintett fra Bergen
Filharmoniske Orkester:
Jon Bencke, trompet		
Allan Whittington, trompet
Maria Flaate, horn 		
Øyvind Hage, trombone
Knut Riser, tuba			
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Variert og spennende program
med musikk av bl. a. M. Arnold
W. Lutoslawski, G. F. Händel,
G. Gabrieli og W. Lloyd
Webber
Inngang kr. 100,Støttet av Bergen kommune,
seksjon for kunst og kultur
Torsdag, 21. februar
12.00 Formiddagssamling
Det blir Jim Reeves denne
gang. Knut Inge Røen er godt
kjent både som sanger og
forkynner, men hans store
lidenskap er Jim Reeves.
Han har med sin kone, Marit
A. Røen, som skal holde
andakten.
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Kateket møter Kirkens Nødhjelps pro
Olsvik menighet har i mange
år deltatt på Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon. I og med at det stort
sett er konfirmantene som deltar
som bøssebærere, har jeg som
kateket brukt mye tid til å organisere
disse aksjonene. Jeg har hørt
mye om det gode arbeidet Kirkens
Nødhjelp driver, og var derfor veldig
takknemlig da jeg fikk tilbud om å dra
på studietur til Etiopia for å besøke
noen av prosjektene som blir drevet
der.
Sammen med en liten gruppe
kateketer i tillegg til representanter fra
Kateketforeningen og Kirkens Nødhjelp
fikk jeg gjennom to uforglemmelige uker,
innblikk i en verden som er ganske fjern
fra den virkeligheten jeg lever i til daglig.
Allerede første dagen, besøkte vi det
prosjektet som gjorde sterkest inntrykk
på meg. En menighet i den lutherske
Mekane Yesus-kirken har startet arbeid
blant prostituerte. Dette er en gruppe
som også i Norge blir sett ned på. I
Etiopia blir dette ekstra forsterket ved
at «de unge jentene», som menigheten
kaller dem, blir utstøtt fra sine familier og
mangler et sosialt nettverk.
For ca. ti år siden ble de invitert til møte,
uten at menigheten hadde spesielt tro
på at det ville føre til noe. Det ble fullt
hus, og 40 «unge jenter» ble kristne den
kvelden. Men hva skulle de nå gjøre for
å livnære seg? De kunne ikke fortsette
med «yrket» sitt og familiene ville ikke
ha noe med dem å gjøre. Dette ble
starten på et prosjekt som innebærer
bl.a. skolegang og salg av håndarbeid.
Medlemmer i menigheten har også
åpnet hjemmene sine for jentene.
En ting jeg la merke til veldig tidlig, er at
religion betyr veldig mye for etiopierne.
Mange biler hadde klistremerker med
«I love Jesus». Det var også mange
plakater med tilsvarende budskap.
I tillegg var det kirker på «hvert
gatehjørne». De ulike kirkesamfunnene
har et veldig godt samarbeid, der
gjensidig støtter og anerkjenner
hverandre og bidrar til fred og forsoning.
Dette kan være et godt forbilde for
naboland som f.eks. Somalia, Sudan og
Eritrea, der det er nye uroligheter, bl.a.
pga religion. Vi besøkte et Inter-religiøst
råd, som består av representanter fra
katolikker, ortodokse, lutheranere,
14 Olsvik menighetsblad 6-2012

adventister og muslimer. For å
understreke enheten, ble møtet avsluttet
med felles bønn. Jeg må innrømme at
det var litt rart å be sammen med en
muslim, samtidig som det føltes godt.
I og med at de fleste etiopiere er
religiøse, har også menighetslederne
stor innflytelse. Inter-religiøst råd jobber
derfor målbevisst for å informere om
hvordan man kan beskytte seg mot HIV
og forhindre omskjæring av unge jenter.
Bekjempelse av HIV/aids og
kjønnslemlestelse er et viktig arbeid i
mange afrikanske land.
En ungdomsklubb vi besøkte, hadde
et show fullt av sang og dans.
Innimellom var det diktlesing og
diverse opplysningsinnslag. Midt
i showet stakk programlederen
mikrofonen opp i munnen på meg og
lurte på om jeg hadde noen tips om
forbedringer av opplegget deres. Som
fotballinteressert KRIK-leder foreslo jeg
flere sportsinnslag, men jeg må si at
jeg var mektig imponert over hva disse
ungdommene hadde fått til uten voksen
hjelp.
På slutten av turen fikk vi også litt tid
til å være turister. Hovedstaden Addis
Abeba er en by full av kontraster, fra
rene slumområder, til husdyr i gatene, til
dyre luksushotell. Vi var også så heldige
at vi fikk orkesterplass til landets største
religiøse høytid. Den ortodokse kirken
feirer meskel til minne om at dronning
Helena som hadde en åpenbaring om
at hun skulle tenne et bål. Røyken fra
bålet vil vise veien til Jesu kors. For oss
var dette som en blanding av 17. mai og
sankthans.
Det startet med et svært opptog, med
søndagsskole barna i spissen, og ble
avsluttet med at et kors ble løftet opp.
Fra korset ble det skutt opp fyrverkeri
før bålet ble antent og gatene ble fylt av
feststemte mennesker.
Etter å ha sett Kirkens Nødhjelps
arbeid på nært hold, kan jeg med enda
større frimodighet anbefale å støtte
denne organisasjonen økonomisk,
enten gjennom en alternativ julegave,
offer i kirken på julaften eller bidrag til
fasteaksjonen.
Tekst og foto: Hans-Petter Dahl

Gjestfrie. Alle etiopierne vi besøkte
serverte godsaker. Da vi besøkte
et av Kirkens Nødhjelps mange
vannprosjekter fikk jeg smake på det
lokale snopet som besto av tørket bark,
som hadde vært gravd ned i bakken.

osjekter i Etiopia

Ønsket tips. Her blir jeg overrumplet av konferansieren, som lurer på om jeg har forslag til forbedringer av programmet til
ungdomsklubben han er leder for.

Orkesterplass til den religiøse festen meskel. Vi fikk se et imponerende opptog, der ulike grupper fra den ortodokse kirken
bidro med sang dans og fargerike drakter.
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Juletreet i Olsvik
- Bergens fineste juletre.
For andre året på rad skaper vi Bergens
fineste juletre. Kirkerommet vil bli fylt av en
fjelledelgran på seks meter, pyntet til fest
med tradisjonsrike symboler. I år har vi samarbeidet
med første, andre og tredjeklassingene på Olsvik,
Kjøkkelvik og Alvøen SFO.
Vi viderefører med dette vår fine tradisjon med
juletreet i Olsvik. Hele poenget med denne
visjonen om et juletre utenom det vanlige, er
å knytte tradisjonene rundt juletreet til Jesus
og hans fødselsfest. Det er et forsøk på å ta
jula tilbake, fra det mest kommersielle jaget
og travelheten som får oss til å bli usikre på
hva vi skal velge å bruke tiden vår på.
Vi har laget et hefte som forteller om
juletreets historie, julepynten og dens
symbolikk, denne får du når du kommer i
kirken rundt jul. Takk til Anette Tang Nilsen
som
har vært prosjektansvarlig
og
de tre

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

SFOene. Velkommen for å se, lukte og lære.
I år har barna som har bidratt laget en engel.
Engelen som symbol på juletreet er gammel. I
forbindelse med advent og julefortellingen er det naturlig å
trekke fram to historier om engler som sendebud.
I Lukas 1, 26 – 38 Budskapet til Maria. Her får
Maria vite at hun er med barn. «Frykt ikke, Maria!
For du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal
bli med barn og føde en sønn, og du skal gi
han navnet Jesus.» Det er engelen Gabriel
som kommer med dette budskapet. I
Matteus 1, 18 – 25 Jesu fødsel, kommer
det en engel og forteller Josef at han ikke
skal tvile på om han skal gifte seg med
Maria, selv om hun er gravid, noe som
var stor skam på den tiden. Josef som
egentlig har besluttet å gå fra Maria
ombestemmer seg og blir Jesu far på
jorda.
I Olsvik kirke har vi et kunstverk som
heter englestigen. Det er mange engler
i en vifteformasjon. Kunstneren
Ingun Dalin forteller at
årsaken til at englene
hennes ikke har øyne,
er at engler ikke ser
med øynene, men
med hjertet. Heller
ikke våre engler som
barna har laget til
juletreet, har øyne.
Englene møter de
som kommer til
kirkerommet, med
sine rause hjerter.
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