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Bygge Guds rike!
Det å bygge Guds rike kan gjøres
på mange måter. En av dem er å
bruke lego.
De siste tirsdagene har kjelleren i
Olsvik kirke vært en byggeplass.
Mellom tretti og femti barn har møtt
opp for å høre bibelhistorier, synge,
leke og sist men ikke minst bygge
lego. Noen av historiens største
byggverk som Noahs ark, tårnet i
Babel og tempelet i Jerusalem har
blitt reist i miniatyrformat.
Byggverkene har blitt like forskjellige
som vi er som mennesker. Noen
bygger med mange små detaljer,
noen bruker mye tid på å finne
riktige farger, noen vil heller bygge
en racerbil og noen reiser tempelet
på tre minutter. Men uansett hvor
forskjellige resultatene blir, så har alle
fått samme oppgave; nemlig å bygge
elementer fra en bibelhistorie. Håpet
er at legobyggingen skal sørge for at

bibelhistorien ikke går i glemmeboken
med det første.
Lego er ikke kun for barn. Det har
noen foreldre forstått, og har hengt
seg på i byggingen sammen med
barna. Det er en fin mulighet til å
gjøre noe sammen med barna, og
det er alltid gøy å se at voksne finner
barnet i seg.
Mot slutten av hver samling blir alle
byggverkene samlet. Etter en liten
felles avslutning har det vært mulig å
gå rundt å se på byggverkene. Det er
fasinerende å se hvor mange kreative
løsninger barna finner!
Legoklubben er over for denne gang,
men det blir en ny og lengre runde til
høsten. Vi håper at minst like mange
barn og foreldre vil ta turen innom da!
Tekst og foto: Bjørnar Sangolt

Redaktøren
reflekterer

Når dette nummeret nærmer
seg postkassene, nærmer også
påskehøytiden seg, høytiden som jeg
synes er en av de vakreste. Det er
noe med stemningen i påsken, den
vakre musikken man kan oppleve i
kirken, forandringene i kirkerommet og i
gudstjenestene. Det er noe vakkert med
variasjonen og forandringene som skjer
- fra det nakne kirkerommet langfredag
til festgudstjenesten på 1. påskedag.
For meg handler påsken mye om å
slappe av og å tilbringe tid med de man
er glad i. Et påskeminne jeg alltid vil
huske er fra min bryllupsreise i Italia. På
påskeaften havnet vi ved en tilfeldighet
på et kloster - som vi trodde var gjort
om til hotell. Da vi kom dit ble vi møtt av
en engelsktalende nonne som fortalte
oss at påskemåltidet ble servert om en
time. Vi tilbrakte påskeaften sammen
med nonnene og flere store familier fra
området. Til tross for at ingen av oss
kunne italiensk, og bare få av italienerne
kunne engelsk, ble dette en flott
påskeaften og et flott påskeminne.
Jeg ønsker dere en velsignet
påskehøytid og nye flotte påskeminner.
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Andakt

av Marit Bjørsvik

Vi nærmer oss påske. Kanskje er
det ferie og hjemmekos som står i
hovedfokus for deg? For andre blir det
ikke en god påske uten skigåing, hytte,
appelsin og kvikklunsj. Andre ønsker
å vie oppmerksomheten til kirkens
budskap. Uansett hvilken form for
påske du velger, hvilken relevans kan
påskebudskapet ha for deg?
I kirken har vi et grensesprengende
budskap. Jesus døde og stod opp igjen!
Han kunne valgt en enklere vei der han
slapp å forholde seg til skeptikere. I stedet
valgte han og utsette seg for en grufull død
for at hvert enkelt menneske skulle finne
fred med Gud. Dette er en fred som vi ikke

finner uten Jesus. Det kan være fredfullt å
pleie gode relasjoner i påsken, gå en skitur
i nydelig vær, eller se en god film. Men den
freden som hvert menneske tilbys gjennom
Jesu død og oppstandelse er helt unik.
For at man skal finne frem til freden, må
man la seg berøre av påskens budskap.
Da blir det mer enn fine ord. Det er en
fred som hvert menneske kan erfare
gjennom å åpne hjertet sitt for Gud. Dette
hjerteforholdet er som «å komme hjem».
Det kan ikke måles i penger eller andre
verdier. Det er en ufortjent fred som ikke
springer ut av gode gjerninger. Det er nok
å slippe Gud til i hjertet.

Med dette perspektivet kan alt man foretar
seg i påsken få en litt ny dimensjon. Da blir
ikke familiekosen eller skituren i seg selv
det høyeste målet. Man får en levende
relasjon til Gud som kan gjennomsyre
alt man foretar seg i påsken. Dette kan
merkes på høyfjellet i Guds natur, ved
peisen hjemme, eller i kirken.
Velkommen til Olsvik kirke på en eller flere
av gudstjenestene i påsken! Det vil merkes
i deg og i dine omgivelser når påskens
budskap blir levende for deg.

Min salme
Å salige stund uten like,
han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike,
min sjel, hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven,
hvor bleknet i døden han lå;
/: jeg levende så ham i haven,
og aldri så skjønn jeg ham så. :/
Han lever, og jeg skal få bringe
hans venner det salige ordtenk, jeg som er ringest blant ringe,
den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære,
å, kunne jeg synge det ut!
/: Mer kunne ei engler begjære
enn gå med så salig et bud. :/
Å salige stund uten like,
han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike,
min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde,
og dvelte ved gravnatten kun;
/: så fikk du den levende møte,
å salige, salige stund! :/

Denne salmen har fulgt meg gjennom livet.
Av alle påskesalmer tenker jeg på denne
som en av de vakreste. Den sier noe om
den uendelige glede det måtte være å få
møte Jesus etter Hans oppstandelse slik
som Maria Magdalena gjorde.
Salmen er basert på Bibelens beretning
om Maria Magdalena. Første gang den
ble publisert het den “Maria Magdalenas
jubel”. Denne salmen skrev Johan
Halmrast i 1890. Kristian Wendelborg har
vært tonesetter til salmen. For mange
år tilbake leste jeg om Johan Halmrast i
påskenummeret i en avis. Det gjorde dypt
inntrykk. Johan Halmrast var født svakelig.
Det meste av livet levde han i fattigdom.
Han livnærte seg av å skrive dikt og
fortellinger. Han skrev også flere salmer.

To av dem står i salmeboken. Den mest
kjente er ”Å salige stund uten like”. Johan
Halmrast var nok ikke klar over at dette
skulle bli en kjær påskesalme for mange
da han skrev den.
Denne salmen minner oss om Jesus
seierrike oppstandelse etter tre dager i
graven. Han døde for min og din skyld og
stod opp igjen. Maria Magdalena fikk møte
Jesus denne første påskedagsmorgen slik
vi synger i denne salmen. Så kan også vi
få lov til å glede oss og juble over det som
skjedde i påsken.
Ha en god og velsignet påskehøytid.
Tekst : Marit Kleppe

Else Marie
Jakobsen

Else Marie Jakobsen (1927-2012) er
kunstneren bak alterteppet i Olsvik
kirke. Teppet ble ferdig i 1999. Til minne
om hennes virke trekker vi frem det
Hjørdis Danbolt skrev i forbindelse med
overleveringen av alterteppet til Olsvik.
«Else Marie Jakobsen evner å skape
tepper som nettopp forener engasjementet
og meningsfull tale med vakre former
og farger i tekstile flater, der både øyet
og hjertet, ånden og forstanden får sitt.
Det trengs i vår tid. Derfor kan Olsvik
menighet prise seg lykkelig over å ha fått
en alterutsmykking som både er vakker og
meningsfull.»
Foto fra overleveringen, av Margith
Johnsen
Red.

Formiddagstreff
21.03.13
På dette møtet skal vi minnes reiser vi
har hatt med de gamle fjordabåtene.
Øyvin Konglevoll var en av de som
startet opp arbeidet med å restaurere
de gamle båtene. Han har skrevet bok
om båtene og arbeidet og skal fortelle
om fjordabåtene, veteranskipsfestivalen
som arrangeres sommeren 2013.
Tilslutt tar han oss med på en reise
som er filmet fra M/S Granvins tur til
Austevoll fra veteranskipsfestivalen i
2005. Andakt ved sogneprest Gunnar
Kolaas
25.04.13
“HELSE OG HUMOR”
Jan Spurkeland har 20 års erfaring med
ledertrening og organisasjonsutviklking.
Kjent forfatter innen fagfeltet.
Alle møtene varer fra kl. 12.00 til ca. kl.
14.00 og har en liten utlodning og god
bevertning.
Alle er hjertelig velkommen!

Lederens hjørne
Ved menighetsrådsleder Lars Kristan Stendahl Gjervik

Nupen - siste nytt
Produksjonen av trinn to av
glasskunstutsmykningen til kirken er
inne i en hektisk fase på Kjell Nupens
glassverksted på Hånestangen i
Kristiansand. Går alt etter planen
vil monteringen og ombyggingen
av kirken være gjennomført i
månedsskifte mai – juni. Den
observante leser som har fulgt med
denne saken en stund forstår dermed
at prosjekt er noe forsinket. Det er
ingen dramatikk i dette utover at
den store åpningsmarkeringen blir
etter sommerferien istedenfor før
som opprinnelig planlagt. Trolig blir
åpningen fredag 30. august med
festgudstjeneste påfølgende søndag,
følg med. De som vil følge Nupens
prosjekter og utsmykning av blant
annet en kirke fra 1504, Broerenkerk,
Zwolle i Holland, hvor han lager et
glass som er 11 meter høyt, kan klikke
seg inn på: www.kjellnupen.no
Menighetsrådet planlegger nå
gjennomføring av årsmøte. Det
blir gjennomført søndag 17. mars
etter gudstjenesten. Tema her blir
årsmelding, regnskap og planer
framover. Det skjer mye spennende for
tiden, velkommen.
Ny aktivitet.
Det er jo alltid ekstra gøy når nye
satsninger går bra. Jeg vil gi en stor
honnør til alle som har vært involvert i:
• Det nye barnekoret Shine i
samarbeid med SFO på Olsvik skole.
Over 60 barn øver nå i kirken hver
tirsdag fram mot konsert med Maj-Britt
Andersen 23. april. Koret er et åpent
kor for alle som har lyst til å være med,
ta kontakt det er god plass.
• Legoklubben; Det kom så mange
barn første gangen at Bjørnar måtte
hente hjelp fra ledere i TenSing :) det
som er enda morsommere er at de
kom igjen gangene etterpå.

• Fireåringer; ny samling
onsdagskvelden før søndagen der
fireårsboken ble delt ut. Mange folk og
veldig god stemning.
• Hurra for Olsvik kirke på Facebook.
Det tok sin tid men nå er vi der. Klikk
liker og følg med på ting som skjer.
• Kirkebenk på Vestkanten. Sammen
med Loddefjord menighet har vi
etablert en kirkebenk på Vestkanten
kjøpesenter. Den er bemannet med
prest eller diakon hver torsdag. Kom
innom for å slå av en prat.
• Til sist vil jeg nevne
kirkemusikkutvalget og kantor Rune
som allerede, i år, har gitt folk i Bergen
mange nye kvalitetskonserter. Som
mange kjenner til er musikk, kunst
og kultur en av menighetens tre
hovedsatsningsfelt. Et av målene er å
tilby flere konserter til glede og ære.
Dette vil vi fortsette med.
- Medliturg forkortes ML.
- En liturg er en som leder
en liturgi, altså en fast orden
Diakoniutvalg.
i en kirkelig
handling nå
eller
Menigheten
rekrutterer
til
gudstjeneste. Diakoni er kirkens
diakoniutvalget.
- En medliturgI hjelper
liturgen.
omsorgsarbeid.
Olsvik kirke
er
det- Marit
Bjørsvikleser
somtekst,
er diakon.
Medliturgen
leder
Hun
møter
mennesker
i ulike
bønn
eller
deler informasjon
livssituasjoner,
slår
av
en
prat,
lytter og
på vegne av og sammen
med
er tilstede.
Gjennom
ord
og
handling
fellesskapet.
viser hun omsorg og nestekjærlighet.
Det er dette diakoni handler om. Å bry
seg om andre. Sette av litt tid, møte,
lytte, prate. Si hei og gi et smil. Skape
inkluderende fellesskap som er preget
av åpenhet og trygghet. Gjennom
diakonien bidrar kirken til at bydelen
blir et bedre sted å bo.

Fakta:

Diakoniutvalget ledes av Ingelin
Hoff Larsen i samarbeid med
Marit. Utvalget leder menighetens
diakoniarbeid gjennom planarbeid
og gjennomføring av ulike tiltak og
arrangement. Er du interessert? Ta
kontakt med Marit eller Bjarne på
kontoret.

Månedens anbefaling

Melankolsk
teppe

Mange kreative mennesker har
vokst opp i Olsvik sokn. Camilla
Veka (f.1990) er en av dem. Hun er
oppvokst i nabolaget vårt og bosatt
i Lillestrøm. Camilla har vært aktiv
medlem av Olsvik Ten Sing gjennom
flere år, som en vesentlig del av
det kristne ungdomsmiljøet i Olsvik
kirke. I ung alder begynte hun å
skrive dikt for familie og venner. Nå
har Camilla tatt steget videre. Hun
har bodd på Østlandet siden 2010
og har studert både psykologi og
litteratur. Våren 2013 blir hun ferdig
med journalistutdanningen ved Norges
Kreative fagskole. Nå er hun også blitt
forfatter.
«usynlige fotspor» er hennes første
diktsamling.
«Alle – unge som gamle – møter motgang
på et eller flere stadier i livet. Enten
det er liv eller vennskap som går tapt;
utfordringer, veiskiller og vanskelige
valg former oss. I en ledig språkdrakt
tar forfatteren for seg tap, ensomhet,
håp og mot. Over boken hviler et
melankolsk teppe. Men mot slutten
øyner hun lys for fremtiden. Samlet sett
skildrer diktsamlingen tanker til en ung
målrettet kvinne som har vært gjennom
en vanskelig tid. Det har gjort henne
sterkere», skriver utgivende bokforlag
Publica bak i omslagspermen.
Camilla er raus når hun deler med oss og
uttrykker sårbarhet i flere av diktene sine.
Avsluttende dikt:
Bokstaven, ordet,
lyset, håpet.
		
Pust, inn – ut.
Med dette vil jeg anbefale CamillaVeka
sin første diktsamling.
Tekst: Gunnar Kolaas
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Shine og Maj Britt

Landsbybarna i
Bawatele
Om ikke så lenge skal menighetens
barnekor Shine delta på konserten
”Landsbybarna i Bawatele” sammen
med selveste Maj Britt Andersen.
Shine er et kor for barn i 1.- 4.
klasse og for de fleste av barna
er koret en del av deres tilbud på
skolefritidsordningen. Koret består av
rundt 60 barn og de har øving hver
uke. ”Landsbybarna i Bawatele” er et
samarbeid mellom Maj Britt Andersen
og organisasjonen FORUT. Sammen
med sitt ensemble bestående av
dyktige musikere som Geir Holmsen
og Paolo Vinaccia inntar Maj Britt
Andersen Olsvik kirke tirsdag den 23.
april sammen med barnekoret Shine.
Sammen med organisasjonen
FORUT setter Maj Britt Andersen
fokus på ekstrem fattigdom gjennom
en barneaksjon. I år er FORUT sin
barneaksjon knyttet til Malawi, og
barn i en landsby, Bawatele, ikke
langt fra hovedstaden Lilongwe. Målet
med aksjonen er at norske barn skal
bli nysgjerrig på andre kulturer og at
tanker omkring medmenneskelighet
og solidaritet skal vekkes hos
barna. Overskuddet fra aksjonen

skal gå til å blant annet bygge
undervisningslokaler i landsbyen.
Maj Britt Andersen har sammen
med Geir Holmsen laget musikk til
denne aksjonen og ”Landsbybarna i
Bawatele” er en musikalsk forestilling
med et solidarisk perspektiv –
hvordan har barn i andre land det og
hva kan vi gjøre for å hjelpe dem?
”Landsbybarna i Bawatele” blir en
musikalsk reise som er inspirert av
afrikansk musikk, ispedd funk, reggae
og hip-hop elementer som både blir
en enestående opplevelse for barna i
Shine, samtidig som et viktig budskap
formidles. Menigheten oppfordres
også til å bli med på den musikalske
reisen – for ved å støtte opp om
vårt eget lokalsamfunn kan vi også
bidra til et bedre lokalsamfunn for
landsbybarna i Bawatele.
Konsert ”Landsbybarna i Bawatele”
med Maj Britt Andersen og barnekoret
Shine, Olsvik kirke, 23.april kl 17:30.
Tekst: Eva G. Stokke-Zahl
Foto: Presse (Jo Michael)

Påske - ei vandring
frå palmesundag til
påskemorgon
Laurdag 23. mars kl. 20.00
Dei siste åra har publikum
ei rekkje stader fått oppleva
konserten ”Påske – ei vandring frå
palmesundag til påskemorgon”.
Gloria AS har arrangert omlag
20 slike påskekonsertar sidan
2006. Responsen frå publikum
har vore svært god, og påsken
2013 er det klart for nye konsertar.
Påskekonserten tek publikum med
på ei musikalsk vandring gjennom
påskeevangeliet. Konserten er sett
saman av fjorten påskesongar, kledd

inn i ei stemningsfull drakt. Dette er
både kjente og kjære påskesalmar
og songar av nyare dato. På nokre
av songane får publikum aktivt ta del.
Årests besetning består av:
Synnøve Voldsund: Vokal
Vegard Voldsund: Trommer/
Perkusjon
Vidar Sangolt: Bass
Bjørnar Sangolt: Gitar
Magnus Fjelde: Tangentar
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Musikalsk gavepakke
Musikk står høyt Olsvik kirke, og med
nytt flygel er der rom for et enda større
spekter av musikk. Dette året har begynt
bra, og også i påsken blir det rom for
flott musikk i kirken.
Den 27. januar i år ble det nye flygelet i
Olsvik kirke innviet. Det ble en storslått
innvielse med sløyfe, pyro og fantastiske
musikere. Formann i menighetsrådet,
Lars Kristian Stendahl Gjervik, klippet
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sløyfen og hadde medbrakt pyro
(isfakkel fra Nille, red. anm.) til stor
glede for de fremmøtte. Deretter åpnet
Torgeir Kinne Solsvik konserten med
«Velkomne med æra» av Geirr Tveit.
Torgeir K. Solsvik hadde også med
seg Silje Hveem på fløyte, og sammen
fremførte de blant annet «Preludium i
ciss-moll» av Sergej Rachmaninov og
«Suite for fløyte og klavér opus 34» av
Charles Marie Widor, til et publikum

i ekstase. Det nye flygelet låter helt
fantastisk i kirken, og det var en helt
spesiell opplevelse å høre Torgeir K.
Solsvik, som eide flygelet før, spille på
det.
I tillegg til Torgeir K. Solsvik og Silje
Hveem, var solistkvartetten Membra
med og sang - og for noen fantastiske
stemmer! Med vakker røst fremførte
de flotte komposisjoner av blant annet

Wolfgang A. Mozart og Francis Poulenc.
Også kantor Rune J. Klevberg var
med å gjøre kvelden minnerik med et
flott egenkomponert stykke, «Lover
den Herre. Preludium og fuge over en
folketone fra Rana».
Den 17. februar var det igjen duket
for en flott musikkopplevelse i
kirken. Denne kvelden var det en
messingkvintett fra Bergen filharmoniske

orkester, samt kantor Rune J. Klevberg,
som skjenket tilhørerne nydelig musikk.
Her ble det blant annet fremført musikk
av Malcolm Arnold, George Frideric
Händel, Johann Sebastian Bach,
Giovanni Gabrieli og William Lloyd
Webber.
I påsken blir det igjen mulig å
oppleve vakker musikk i Olsvik kirke.
Skjærtorsdag blir det vakker og

stemningsfull pasjonsmusikk fra kantor
Rune J. Klevberg på orgel og Johann
Sebastian Blum på cello. Den 14. april
blir det en flott påskekonsert med Sta
Sunniva ungdomskor, Tore Kloster, Brith
Barsnes Bjordal, Per Lennart Knudsen
og Rune J. Klevberg. Her kan man nyte
nydelig musikk for påsketiden.
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
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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
Adele Gundersen Strømdal, F.dalen kirke
Sofia Malene Sliper, Hoeggen kirke
Ulrik Kleven Husteli, Laksevåg kirke
Johannes Arefjord Elholm, Nykirken
Petter-William Kirkevik Sildnes, Kornstad
Ludvik Edtem, Storetveit kirke
Lotta Espeland, Foldnes
Leah Eirin Hansen, Blomvåg kyrkje
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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

Meline Isabella Havre
Noah Wågø Jensen
Amalie Hanevik
Tonje Lindquist Paulsen
Olivia Vold
Emil Håland Molde
Linnea Paulsen
Herman Sørensen
Jonathan Sivert Bjørkavåg
Ulrik Ask Ellefseth
Adele Iversen Hungnes
William Nordanger Limevåg
Liam Andreas Mathisen

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

Matheo Kaland Fjeldstad, Laksevåg kirke
Lilly Margrethe Johannesen Willunsen,
Sandvikskirken
Malin Lohne Sellevoll, Storetveit kirke
William Engan, Snåsa

’
døde
Sverre Flygansvær
Anny Lund
Johannes Horgen
Inger Olsen
Elisabeth Pedersen
Arne Sagstad
Trude Lunden
Grethe Annlaug Hillesvik
Jenny Lekva
Marit Totland
Borghild Malene Tjensvold
Leif Fagerli
Geir Wiberg Andersen
Inger Sivertsen

offer
November
11. Søndagsskolen
2 304,00
18. Sjelesorgsent. Haraldspl. 2 580,00
25. Menighetsarbeidet
1 378,00
Desember
02. Trosopplæring i Olsvik 3 483,00
09. Olsvik Tensing
3 738,00
16. Norsk misjon i Øst
1 494,00
24. Kirkens Nødhjelp
11 753,50
24. Kirkens bymisj. i Bg
11 777,00
25. Menighetsarbeidet
4 009,00
26. Okhaldunga hosp. Nepal 1 971,00
Januar
06. Nådehjemmet		
13. Kirkens SOS i Bergen
20. Menighetsarbeidet
27. Bibelselskapet
03. Menighetsarbeidet
10. IKO			
17. Sjømannskirken
24. Menighetsarbeidet

3 456,00
2 140,00
2 144,00
2 204,00
1 491,00
2 481,00
2 546,00
2 370,00

Menighetskalender
gudstjenester
Olsvik kirke
Søndag 24. mars
Palmesøndag
11.00: Familiegudstjeneste
v/Arve. H. Haugland. Dåp.
Nattverd. Fastebøsser inn.
Kirkens Nødhjelp. Joh 12,1-13.
Torsdag 28. mars
Skjærtorsdag
19.00: Nattverdsgudstjeneste
v/Per Arne Mehren. Takkoffer
til menighetsarbeidet. Joh
13,1-17.

Mandag 1. april
2. påskedag
11.00: Gudstjeneste v/Gunar
Kolaas. Dåp. Takkoffer til
psykisk helse. Joh 20,11-18.
Søndag 7. april
2. søndag i påsketiden
11.00: Familiegudstjeneste
v/Kolaas og Dahl. Nattverd.
Takkoffer til Søndagsskolen,
Bergen krets. Joh 20,24-31.
Søndag 14. april
3. søndag i påsketiden
11.00: Gudstjeneste v/
Gunnar Kolaas. Dåp, nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Mark 6,30-44.

Fredag 29. mars
Langfredag
11.00: Pasjonsgudstjeneste v/
Per Arne Mehren. Luk 22,3923,46.

Søndag 21. april
4. søndag i påsketiden
11.00: Hovedgudstjeneste v/
Greve. Nattverd. Takkoffer til
Bjørgvin KFUK-KFUM.
Joh 14,1-11.

Søndag 31. mars
Påskedag
11.00: Høytidsgudstjeneste
v/Gunnar Kolaas. Dåp,
nattverd. Takkoffer til men.
arbeidet. Joh 20,1-10.

Onsdag 24. april
Onsdag etter 4. søndag i
påsketiden
17.30: Samtalegudstjeneste
v/Greve og Sangolt.
Joh 14,1-11.

kalender
Lørdag 16. mars
10.00-16.00:
Bruksmesse i kirkekjelleren
Søndag 17. mars
12.30:
Menighetens årsmøte
Søndag 17. mars
13.00-18.00:
Bruksmesse i kirkekjelleren
Tirsdag 19. mars
16.00:
Fastaksjonen 2013
Torsdag 21. mars
12.00:
Formiddagstreff
På dette møtet skal vi minnes reiser vi
har hatt med de gamle fjordabåtene.
Andakt ved sogneprest Gunnar Kolaas

Søndag 28. april
5. søndag i påsketiden
11.00: Gudstjeneste v/Gunnar
Kolaas. Dåp. Takkoffer til
menighetsarbeidet.
Joh 17,6-11.
Søndag 5. mai
6. søndag i påsketiden
11.00 Gudstjeneste v/
Greve. Dåp, nattverd.
Takkoffer til Sjelesorgsenteret,
Haraldsplass. Matt 6,7-13.
Torsdag 9. mai
Kristi Himmelfartsdag
11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Greve/Sangolt.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Joh 17,1-5.
Torsdag 9. mai
Kristi Himmelfartsdag
13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Greve
og Sangolt.Takkoffer til
menighetsarbeidet. Joh 17,1-5.

Lørdag 23. mars
kl. 20.00:
Påskekonsert
Påske - ei vandring frå palmesundag til
påskemorgon.
Se annonse på side 6.
Torsdag 28. mars
18.00:
Pasjonsmusikk
Johann Sebastian Blum, cello
Rune J. Klevberg, orgel
Søndag 14. april
19.00:
Påskekonsert
Se annonse på siste side av bladet

Lørdag 11. mai
Lørdag etter 6. søndag i
påsketiden
11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Kolaas og Dahl.
Takkoffer til menighetsarbeidet
Matt 6,7-13.
Lørdag 11. mai
Lørdag etter 6. søndag i
påsketiden
13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Kolaas og Dahl.
Takkoffer til menighetsarbeidet
Matt 6,7-13.
Søndag 12. mai
Søndag før pinse
11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Greve og Dahl.
Takkoffer til menighetsarbeidet
Joh 16,12-15.
Søndag 12. mai
Søndag før pinse
13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Greve og Dahl.
Takkoffer til Olsvik Ten Sing
Joh 16,12-15.

Jan Spurkeland har 20 års erfaring med
ledertrening og organisasjonsutviklking.
Kjent forfatter innen fagfeltet.

Temakveld
våren 2013

Mandag 15. april
19.00
Temakveld - ”Menigheten, et fellesskap
i enhet og mangfold”
Foreleser er Einar Ekerhovd
Vi starter med kveldsmat og prat.
Velkommen.

Tirsdag 23. april
17.30
Konsert med Maj Britt Andersen og
barnekoret Shine
Torsdag 25. april
12.00:
Formiddagstreff
“HELSE OG HUMOR”
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Håndlaget - bruksmesse i Olsvik kirke
Et ypperlig møtested, nye
bekjentskaper, rykende fersk kaffe,
dampende vafler, håndlagde varer
så langt øyet kan se - strikket, tovet,
perler, bakverk, glass, maleri det er klart for Olsvik kirkes første
kunst-, design- og bruksmesse!
Det kom opp som et forslag på et møte
en gang og ideene vokste så videre.
Hvorfor i all verden har vi ikke gjort dette
før?
Du finner de som oftest rundt juletider.
Messer og markeder fylt til randen
av unike, håndlagde varer laget med
kjærlighet, omtanke, lidenskap og gjerne
en dråpe blod - ja, du må ikke tro at
det er risikofritt å jobbe med verken
strikkepinner, papir, tenger eller saks.
Hva finner du?
På tidenes første messe i kirken finner
du så mangt. Og jeg kan garantere at
du finner noe, om du så er 14, 35 eller
73 år, kakemoms, strikkelabb-avhengig,

30 år med
Formiddagstreff
I februar var det 30 år siden første
formiddagstreff i Olsvik menighet ble
arrangert – i helt andre lokaler og
forhold enn i dag. Den gang var det
Dagny Antonsen som var initiativtaker –
og derfor var hun invitert for å fortelle litt
fra starten og fra en del arrangementer.
Stor flott jubileumskake var på plass –
og rikelig ble det til de 56 fremmøtte.
På dagens møte hadde vi besøk av
Knut Inge Røen med mye flott sang og
musikk – kjente Jim Reeves sanger,
men også kjente norske sanger, hans
kone Marit Røen avsluttet samlingen
med en gledesfyllt andakt.
Bildene viser kaken – og firkløveret
Dagny Antonsen – Marit Røen – Knut
Inge Røen – Brith Barsnes Bjordal
Tekst/foto: Margith Johnsen
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Åpningstider:

Lørdag 16. mars: 10.00 – 16.00		

Søndag 17. mars 13.00 – 18.00

Fri inngang og kafè

kaffetørst, interiørfrelst eller glad i det
lille ekstra til antrekket;
Strikketøy, hekletøy, smykkerier,
interiør, tekstiler, malerier, godteri,
bakverk, porselensmaling, m.m.
Noe mer
Det som er så fantastisk flott med en slik
messe, er det at de som har en hobby
eller driver med noe de vil ta videre til
det neste steget, her har en mulighet til
å få vist fram sine egne varer. Det de
bruker sin fritid og penger på, og ikke
minst får vist fram hva de kan!
Og du som kjøper kan få fatt i noe unikt,
håndlaget, ikke-masseprodusert og
kanskje til og med noe spesialbestilt
nettopp til deg.
Jeg håper å se deg på messen for en
titt på alle varene, for en prat og for noe
godt å bite i.
Tekst: Cathrine Mørner
Foto: Cathrine Mørner og Wenche Lamela

En kveld verdig de frivillige
Tradisjonen tro ble det også i år arrangert fest for de frivillige
medarbeiderne i Olsvik menighet. Kirkekjelleren var fylt med
frivillige, unge som gamle, erfarne som ferske. Det ble en
variert kveld med god mat, hyggelig underholdning, taler og
inspirasjon. I anledning kirkeringens nedleggelse, gav Aud
Sørheim penger til menigheten ved Lars Kristian S. Gjervik.
Kvelden ble avsluttet med en rolig stund i kirkerommet.
Tekst: Red. Foto: Margith Johnsen
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Påsketoner 2013

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

Skjærtorsdag
Pasjonsmusikk
Kl. 18.00
Johann Sebastian Blum, cello
Rune J. Klevberg, orgel

Søndag 14. april
Påskekonsert

Graven brast
og Jesus lever!

Kl. 19.00
Sta Sunniva ungdomskor
Tore Kloster, tenor
Brith Barsnes Bjordal, sopran
Per Lennart Knudsen
Rune J. Klevberg
Musikk for påsketiden
Inngang kr. 100,Støttet av Bergen kommune.

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

skann denne
koden med
mobilen for å
sende sms

