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Bli med på tur
Frivilligsentralen i Laksevåg har i
samarbeid med Olsvik menighet startet
opp en lavterskel turgruppe. Det er et
tilbud til de som vil gå på turer i rolig
tempo og for de som trenger hjelp til å
komme i gang. Turene er med hyggelige
turledere fra Laksevåg frivilligsentral og
Olsvik menighet.
Ta på deg godt fottøy, yttertøy tilpasset
været og godt humør, og bli med på
tur. Oppmøte er på parkeringsplassen
ved Alvøen idrettspark. De som trenger
skyss til Alvøen idrettspark kan ta
kontakt på telefon eller epost:
409 22 846 eller 55 56 96 27
astrid.aarvik@bergen.kommune.no
Turene går annenhver torsdag kl. 10.
Neste tur er torsdag 2. mai. Se
www.laksevag.frivilligsentral.no for
nærmere informasjon.
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Fasteaksjonen 2013
Tirsdag 19. mars var konfirmantene
i Olsvik med å samle inn penger
til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon «Sammen forandre». De fikk samlet
inn hele kr. 60 420. Til sammen
fikk Kirkens Nødhjelp inn litt over
26 millioner kroner. Dette er hva
Kirkens Nødhjelp skriver om hva
fasteaksjonen 2013 går til.
«Vi møter hverdagshelter i Kirkens
Nødhjelps prosjekter over hele
verden. Dette er mennesker som er
født på feil side av urettferdigheten.
De kjenner fattigdommen på
kroppen – forakten, fornedrelsen,
fortvilelsen. Men de vil forandre
verden, og de vet hvordan. De er
forandring. De er forbilder. Med årets
fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp

fortelle historiene til noen av disse
forbildene. Vårt arbeid bygger på
deres kunnskap og engasjement. De
sikrer bærekraftige løsninger som er
forankret i lokalsamfunnene deres.
De får det til! Derfor har Kirkens
Nødhjelp sluttet å bygge brønner i
Afrika - og andre steder. Nå støtter vi
mennesker som vil bygge brønnene
selv. Fra brønnbyggerne i Etiopia til
nødhjelpsarbeideren på Afrikas horn
og radioaktivisten i Nairobis slum:
Din støtte gir forbildene mulighet til å
skape virkelig og varig forandring. For
seg selv, for andre og for hverandre.»
Takk til alle konfirmantene som deltok
og takk til dere som tok godt imot
konfirmantene.

Redaktøren
reflekterer

Det er ikke mange synlige vårtegn
utenfor vinduet mitt i dag. Det er blitt litt
varmere, litt lysere om kveldene, fuglene
kvitrer og det er noen få snøklokker
som har presset seg frem i hagen. Det
føles likevel ikke helt som vi faktisk er i
slutten av april. Men det er vi og vårens
innspurt nærmer seg med stormskritt.
For noen betyr det etterlengtet hagestell,
17.mai eller eksamenslesning, men
for Olsvik kirke sin del nærmer det seg
konfirmasjoner.
Å konfirmere seg har ikke den samme
sosiale betydningen nå, det er ikke
en slik voldsom overgang fra barn til
voksen lengre. Men det betyr ikke at
konfirmasjonen ikke er en viktig dag for
vedkommende og de man har rundt seg.
Jeg vil derfor benytte sjansen til å
komme med en oppfordring til alle
foresatte som nå føler seg stresset
over mat, blomster, bordkort, bunad/
dress eller alle andre praktiske ting som
er tilknyttet en slik sentral dag. Det er
ingen som forventer at en ikke skal være
stresset, det er helt lov! Samtidig er det
viktig å huske på hva konfirmasjonen
faktisk handler om. Et valg om å fornye
løftene fra dåpen. Din ungdom har tatt et
valg, et valg som skal følge dem resten
av livet. Valget om faktisk å konfirmere
seg, er viktigere enn valget om blå eller
grønne lys. Vis at du er stolt over hva
ungdommen din får til!
Lykke til med forberedelsene og til lykke
med dagen alle konfirmanter!

Takk!
I forrige nummer av menighetsbladet lå det ved
en giroblankett. Mange av dere har benyttet
dere av den og gitt til menighetsarbeidet eller
til støtte for menighetsbladet. I skrivende stund
utgjør dette over 12 000 kroner. Hjertelig takk
til dere alle sammen! Denne støtten er viktig for
menigheten vår!
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Andakt

Fra «Tro til trygghet» av Ragnhild Bakke Waale

Du er aldri alene.
Forfra og bakfra
omgir Gud deg,
hver dag, hver natt
livet igjennom
Takk for alle mulighetene
som kommer til meg underveis,
utenfra, innenfra, ovenfra.
Ettertanke er kilde til klokskap.

Glede er en kjærlighetsgave
fra Gud.
Ta i mot gave og
del raust videre.

Be om visdom
til å elske deg selv
så du kan elske
de du lever sammen med.

Det finnes ikke det mørke
som er så mørk at Guds lys
ikke kan trenge inn i det.

Min salme
Det er makt i de foldede hender I
seg selv er de svake og små Men
mot allmaktens Gud du dem vender
Han har lovet at svar skal du få
Det er svar undervegs!
Engler kommer med bud
Om det drøyer, dog frem det skal nå
For det lovet jo løftenes trofaste Gud
- Kall på meg og du hjelpen skal få.
Du som ber for ditt barn, dine kjære
er i forbønn fra ham og til oss
Om du tolmodets lekse må lære
Himmlens bønnesvar en gang du får
Ref:
Det er makt i de foldede hender
når i Frelserens navn du får be
Og en gang når du livsløpet ender
Hvert et bønnesvar klart du skal se
Ref:

På teppet i speilsalen synger som
regel Olsvik TenSing denne sangen:
«Beautiful, beautiful Jesus is beautiful
And Jesus makes beautiful things of
my life. Carefully touching me making
my eyes to see, that Jesus makes
beautiful things of my life». Og for
mange er nok det den som sitter best
etter et opphold hos oss, men det er
ikke min salme. Min salme er nemlig
«Det er makt i de foldede hender»
Det er ikke så vanskelig å innbille seg
at dersom man er med i Olsvik TenSing
så må det synges. Og så godt som
alle tirsdager i skoleåret siden høsten
2005 har jeg møtt opp i Olsvik kirke
og gjort nettopp det. Jeg har sunget

gospelsanger, norske sanger, engelske
sanger, sanger som handler om Gud
og sanger som ikke handler om Gud.
Men av alle disse har «Det er makt i
de foldede hender» boret seg fast i
hjerteroten.
Hvorfor akkurat denne har satt seg så
godt hos meg, kan jeg ikke svare på,
men det er noe med når man folder
hendene og ber, så skal man få svar.
Selv om man synes det går sent, eller
føler man ikke får svar i det hele tatt, så
skal du få se alle svarene tilslutt.

Tekst : Guttorm Midlang

Olsvik kirke stenges
Det nærmer seg tid for at resten av
glasskunsten i Olsvik kirke skal monteres.
Det er et stort arbeid som medfører at
dagens takvinduer skal fjernes og nytt
glass skal monteres. Vi gleder oss til
at toppen av kirken og spalten ned mot
inngangen fylles av farger og liv.
I monteringsperioden fra 27. mai til
21. juni vil kirkerommet (ikke kjelleren
vår) bli stengt. Åpen barnehage og
formiddagstreff går som planlagt selv om
det kan være noe anleggsarbeid utenfor.
Vær spesielt oppmerksom på
gudstjenestene:
Søndag 2. juni håper vi å få på plass
et samarbeid med Nygård kirke om en
pilegrimsvandring for hele menigheten

og deltagelse på gudstjenesten der. Mer
informasjon om dette kommer så snart alt
er på plass. (Nygård kirke har forresten
også fått på plass ny kunst!)
Søndag 9. juni blir det ikke gudstjeneste
i Olsvik så da håper vi at mange finner
veien til en av nabomenighetene våre.
Søndag 16. juni er det dåpsgudstjeneste
her i Olsvik, men det er mulig at den blir i
menighetssalen i kjelleren.
Som dere forstår er det mye å passe på
og mye som skal klaffe. Snart er alt på
plass og 30. august vil vi feire den nye
kirkekunsten vår. Sett av den datoen
også!
Tekst: Bjarne Andersen
Foto: Øyvind Sundfør Stokke-Zahl

Lederens
hjørne
Ved menighetsrådsleder Lars Kristan
Stendahl Gjervik

Kulturkirke
Menighetsrådet er nå inne i en
prosess der vi skal finne ut om
Olsvik kirke skal profilere seg
som en kulturkirke. Det er mange
perspektiver som bringes inn i
samtalene og jeg er trygg på at
vi skal komme til en velbegrunnet
og god beslutning.
Mål og tiltak 2013
Menighetsrådet har vedtatt
konkrete mål og tiltak for
2013. Dette er innenfor våre
tre hovedsatsingsområder;
1. musikk, kunst og kultur 2.
gudstjenesteliv 3. frivillige
medarbeidere. Om du er
interessert kan listen med mål og
tiltak fås på menighetskontoret.
Frivillighetskoordinator
Vår gode frivillighetskoordinator
Ingelin Hatletveit er ferdig med
sin utdannelse og har fått full
stilling et annet sted. Stillingen
på 35 % vil bli lyst ut med det
første. Hensikten med stillingen
er å bidra til at menigheten har
rikelig med frivillige som bidrar
i arbeidet, og at de frivillige blir
godt ivaretatt. Vi ønsker en
nysgjerrig og nyskapende person
som kan utvikle kirkens arbeid
med frivillige.

Egentlig skulle vi møtes på
vestkanten fredag halv tre. Anette
Hermansen er kontaktlærer for sytten
fine tredjeklassinger på Mathopen
skole og hadde tid til et intervju
mellom jobb og trening på Sats. Hun
er en aktiv dame. Men, undertegnede
er i pappaperm med to flotte tvillinger
som var blitt forkjølet, så jeg foreslo
at Anette kunne komme innom hos
oss litt senere på kvelden istedenfor.
«Ja, klart det! Da trener jeg først,
dusjer, spiser middag og kommer ned
til dere etterpå». Litt senere er Anette i
farta, hun er effektiv. «Da jeg begynte
i TenSing var jeg med i tre korps, men
jeg fikk tid til TenSing også. Leksene
gjorde jeg på natten, jeg har nok alltid
vært veldig disiplinert og strukturert. Det
kommer godt med både som lærer og
som dirigent i TenSing», sier hun.
Vaffelpressa går når hun kommer og
hun møter meg med et stort smil slik
hun har for vane. Anette utstråler varme
og omsorg. Jeg kan tenke meg at hun er
en god lærer. En slik som man ønsker
skal være lærer for sine egne barn.
Åpen og raus, omsorgsfull og streng,
strukturert og ordentlig. Det er aldri noe
tull med Anette. Hun blir overrasket
og litt brydd når jeg henter fram en fin
blomsterbukett og forteller hvorfor hun
egentlig er her. Menighetsrådet ønsker å
gi deg en liten blomsterhilsen og en stor
takk for lang og betydningsfull innsats
i TenSing. Vi setter stor pris på det og
ønsker å gi deg ros og anerkjennelse.
Anette blir glad, det er kjekt å bli satt pris
på.
Husker du når du begynnte i TenSing,
kan du fortelle litt om TenSing livet?
«Ja, det husker jeg veldig godt. Det
var høsten 1995. Cesilie, en venninne
som jeg gikk i skolekorpset med skulle
begynne der som TenSing-konfirmant.
Hun ville ha meg med. Jeg kjente også
Halvard, en av teknikerne fra før. Jeg
husker at jeg ble veldig godt mottatt da
jeg begynte. Jeg var veldig sjenert og
forsiktig men ble raskt inkludert og godt
ivaretatt og det gikk ikke lang tid før jeg
var en del av ledergruppa. Det var et
veldig godt miljø på den tiden også, det
har det igrunnen vært hele tiden. Carola
var dirigent, hun var utrolig flink, både
mellommenneskelig- og musikalsk. Hun
har nok vært et forbilde for meg, noe å
strekke seg etter. I mange år reiste vi til
et sted utenfor Os som heter Skorpen.
Det var et av Postens feriesteder for
ansatte. En gang på 2000-tallet byttet
vi ut Skorpen med Dyrkolbotn fjellstue.
Disse turene gjennomføres hver høst
for å bli bedre kjent og for å planlegge
TenSingåret. Her er det mye lek og
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moro, ledertrening og samtaler om tro
og tvil. TenSing er utrolig raust, her er
det virkelig plass til alle. Da jeg begynte
oppdaget jeg raskt at noen sa høyt at de
var kristne, mens andre hadde behov for
å ta avstand fra det kristne. Det at troen
og tvilen, usikkerheten og undringen,
kan leve side om side i fellesskapet, er
en veldig verdifull kvalitet med TenSing.
Her blir ingen presset til tro, her får
man tid til at troen modnes, samtidig
har vi et tydelig ståsted. Vi har andakter
og mye forkynnelse internt. Gjennom
arbeid med de årlige gudstjenestene
ungmesse og lysmessen kommer
vi tett på budskapet om Jesus og
nåden. Gjennom sommerkonserten
og intimkonserten behandler vi mange
etiske problemstillinger som er viktige
for ungdom. For mange i TenSing
kommer tro etterhvert, gjennom egne
troserfaringer vokser den frem. Mange
som ikke har gått i TenSing tenker
kanskje at TenSing ikke er særlig
kristelig eller at det ikke er særlig
substans i trosfellesskapet. Det kan
jeg med glede avkrefte. For meg har
TenSing uten tvil vært mitt viktigste
trosfellesskap.»

jeg bedre selvfølelse og selvtillit. Det
gav meg troen på meg selv og jeg turte
å søke lærerhøyskolen. Der fordypet
jeg meg blant annet i musikk, så da
fikk jeg kompetanse på arrangering slik
at jeg kunne arrangere sangene for
TenSing. Etter det lærte jeg mer og mer
og utviklet meg som dirigent etterhvert.
Det har vært en fin prosess hvor vi har
utviklet oss sammen.»
Så du arrangerer sangene som
TenSing synger selv, fortell litt mer
om det?
«Ja, jeg arrangerer korstemmene til
nesten alt som vi synger selv. Bandet
arrangerer selv hva de skal spille.
Dette gjør at arrangementene passer til
de TenSingerne som til en hver tid er
med. Det er jo gøyest å synge om det
er akkurat passe vanskelig. Så trenger
vi heller ikke begrense oss i sangvalg,
ettersom vi lager notene selv. I de 14
årene jeg har vært dirigent har jeg nok
arrangert et sted mellom 150 og 200
sanger. Jeg har et slags bibliotek, men
ikke alt er like godt skrevet ned.»

«I 1997 reiste jeg på min første
utenlandstur med TenSing, den ble
avgjørende for mitt videre engasjement.
Det var en Tensingfestival i Kiskörös
i Ungarn. Hit kom det TenSing-kor
fra veldig mange ulike land i Europa.
Jeg oppdaget at vi sto i en større
sammenheng, at vi sto sammen med
veldig mange andre ungdommer i
hele Europa, jeg opplevde det kristne
fellesskapet sterkt. Etter dette har det
blitt mange sommerturer til utlandet
og det er alltid en verdifull opplevelse.
På disse turene kommer vi som
reiser tettere sammen, vi blir mer
sammensveiset og kjent med hverandre,
tryggere på hverandre, trosfellesskapet
får næring. Det er veldig verdifullt både
som motivasjon for arbeidet i Olsvik
kirke gjennom vinteren og for samholdet
i gruppen.»

Imponerende! Hva er det som driver
deg, hvordan holder du motivasjonen
oppe? 18 år i TenSing, 14 år som
dirigent, det står virkelig respekt av
utholdenheten.
«Takk, men det er jo ikke bare jeg som
driver TenSing alene da, det er virkelig
et teamarbeid og vi har vært heldige
i Olsvik som har hatt stabile voksne
som har vært med oss lenge. Det er
naturlig å nevne Yngve Jørgensen
som fortsatt er en viktig støttespiller
og ressursperson i ledertreningen og
lederoppfølgingen. Han har jo vært med
enda lengre enn meg. Så må vi huske
på at hele TenSing-konseptet er slik at
alle som er med tar ansvar og driver
arbeidet. Hele ledergruppen gjør en
kjempejobb slik at det vi gjør skal bli
bra og gi mening. Det er fint at vi kan
kombinere kvalitet i det vi gjør, med god
stemning og et godt fellesskap. Vi har
det veldig kjekt.»

Kan du fortelle litt om det å være
dirigent, hvordan ble du rekruttert for
eksempel?
«Jo, nå skal du høre, jeg er jo kanskje
fremdeles bare midlertidig dirigent –
etter 14 år! Neida, men vi hadde ikke
noen dirigent og jeg kunne litt noter fordi
jeg gikk i korps, så jeg kunne prøve
å dirigere til vi fikk tak i en ordentlig
dirigent. Dette var i 1999 samtidig
som jeg begynte på lærerhøyskolen.
TenSing er jo skyld i at jeg ble lærer.
Som sagt var jeg veldig sjenert og
usikker på meg selv da jeg begynte i
TenSing. Men etterhvert som jeg fikk
ansvar, mestring og anerkjennelse, fikk

Beskjeden på egne vegne altså,
men hva er det som motiverer deg?
Du er jo virkelig en verdifull ildsjel
i menigheten med en imponerende
utholdenhet.
«En ildsjel er vel en som brenner for
saken sin, en som står på i vær og vind,
som ikke gir seg, som setter fellesskapet
foran egeninteresse, som er lojal mot
fellesskapet. Jeg har ikke helt tenkt at
jeg er en ildsjel, men jeg er kanskje det.
Motivasjonen har endret seg underveis.
Da jeg begynte likte jeg å synge, det
var det som var motivasjonen i starten.
Etterhvert ser man jo et større bilde, jeg
ønsker å gi andre samme mulighet som

Dirigenten

14 år med mening
jeg selv fikk. Muligheten til å utfolde seg,
få selvtillit og vokse som menneske. I
de 14 årene jeg har vært dirigent har
det vært mange ungdommer med. Bare
gruppen med TenSing konfirmanter
teller sikkert 4 – 500 ungdommer, i
tillegg til alle de andre medlemmene. Til
sammen er det sikkert snakk om 6 – 700
ungdommer, minst. Det gir jo virkelig
mening når man tenker på hva TenSing
kan bety for så mange i bydelen. Jeg er
sikker på at TenSing har gjort og gjør en
positiv forskjell i manges liv. Fra 2009 til
2011 satt jeg i menighetsrådet, det var
en positiv erfaring. Der fikk jeg et enda
større bilde av hva som skjer i kirken
og hvordan det tenkes rundt arbeidet.

Det er jo utrolig mye aktivitet og ting
som skjer. En av perspektivene som blir
holdt oppe der, er at kirken skal bidra
til at bydelen skal være et godt sted å
bo. Å bidra til bedre levekår for de som
bor her gjennom positive aktiviteter og
de verdier kirken står for. Jeg opplever
at TenSing virkelig bidrar. Jeg har møtt
igjen mange som jeg den gang lurte
på hvordan det ville gå med, det er jo
fantastisk å møte de igjen med familie,
barn og jobb. Det er utrolig inspirerende
å se at det går bra med folk i livet.»

et flott menneske og en verdifull ildsjel.
Tenk så mange ungdommer og familier
som har fått noe positiv gjennom
TenSing-arbeidet. Det er inspirerende
å tenke på. I tillegg tenker jeg at vi
er veldig heldige i Olsvik kirke, vi har
mange slike ildsjeler som Anette. Som
i mange år har bidratt til positive møter
mellom mennesker og med Gud. På
vegne av menighetsrådet vil jeg takke
Anette og andre ildsjeler i menigheten
for verdifult arbeid. Dere gjør alle en
positiv forskjell i menneskers liv. Tusen
takk.

Etter intervjuet ble jeg sittende å tenke
på samtalen med Anette. Hun er virkelig

Tekst og foto: Lars Kristian S. Gjervik
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Påskekonsert

En flott konsert i Olsvik kirke markerte
avslutningen på Påskefest 2013 i
Bergen. De mange fremmøtte fikk
oppleve et flott og variert klassisk
musikalsk program. Først og fremst vil
vi huske Sankta Sunniva Kammerkors
avdeling. Koret er meget dyktig med en
flott klang, renhet og meget krevende
arrangementer. Korets dirigent, Tore
Kloster, viste dessuten at han er en god
tenor, både gjennom solonummer og
da han sammen med Brith B Bjordal
fremførte Andrew Lloyd Webbers Pie
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Jesu. Stykket er egentlig skrevet for
guttesopran, men dette arrangementet
med tenor sopran og orgel gjorde seg
meget godt. Per Lennart Knutsen har
vært på besøk i Olsvik kirke mange
ganger før med sin trompet. Denne
gangen fikk han være med å ramme inn
konserten. Best var han denne gangen
på fremføringen av Frode Alnæs sin
komposisjon Vitae Lux.
Til slutt gjenstår det da bare å fremheve
vår egen kantor Rune Klevbergs innsats
både som akkompagnatør og støtte for

de øvrige solister og ikke minst når han
selv får utfolde seg på fremragende vis
på orgelet.
Denne påsken har vi hatt et flott og
stort konsertprogram her i Olsvik
med til sammen fire konserter. Vi
håper at dette skal være en trend som
menigheten skal få mye glede av i tiden
som kommer med varierte programmer
spredt ut over hele året.
Tekst: Bjarne Andersen
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Konfirmasjoner
9. mai kl. 11.00

11. mai kl. 11.00 12. mai kl. 11.00

Lars Sture Alvern
Ragnhild Fjærbu Bråten
Sander Drotningsvik
Steven Patterson Evans
Katarina Hopsdal Gulliksen
Iben André Van Der Heide
Stian Småberg Heltne
Andreas Henriksen
Michelle Alette Herdlevær
Ruben Vilnes Iden
Magnar Mostraum Krabbedal
Sebastian KismulKøster
Kristoffer Aasgard Larsen
Dennis Heggernæs Ludvigsen
Lars Lie Markhus
Andreas Bratten Osdal
Maren Rosvold
Emilie Louise Solberg
Vegard Straume
Håvard-Johan Dahl Søviknes
Kristine Helvik Tangedahl
Marcus André Blumenfeldt Vindenes

Sander Stenvåg Arefjord
Kristian Bakke
Christoffer Askvik Faugstad
Andreas Flagtvedt
Mario Gauteplass
Per-Emil Franzen Hansen
Henriette Kronstad Helland
Fredrik Hopland
Haakon Jørgensen
Jonas Kasin
Tanja Rygg Lønne
Tor Rygg Lønne
Andreas Mjelde
Knut Leonard Mowinckel
Lars-Henrik Müller
Thomas Stenberg Mølholm
Marius Nilsen
Julie Sjursen
Camilla Stavenes
Adele Trèsor Stokke Sulen
Sindre Terwindt
Even Tviberg Torsvik
May Isaksen Ufer
Amalie Eldevik Utvær
Frida Wickmann

9. mai kl. 13.00

11. mai kl. 13.00 12. mai kl. 13.00

Marte Eilifsen
Per Gunnar Lindquist Hammerich
Thor Gunnar Helland
Morten Mjånes Hellevik
Marcus Tiedemann Økland Henriksbø
Fredrik Jacobsen
Iselin Øvre Johannessen
Synne Susanne Sagstad Kolding
Sebastian Mandelid
Aron Næss Mølmesdal
Julie Børve Nordgaard
Bror Emil Fjæreide Nydal
Victoria Hansen Olsen
William Olsen
Mats Alfred Wik Paulsen
Marius Polden Rudshaug
Sofie Hellevang Saltskår
Ida Malene Berg Sande
Emma Andersen Wold
Alexander Dahle Young
Tobias Aarset
Isabell Knudsen Aasen

Odin Berle Arntzen
Malene Nordanger Askeland
Eirik André Auganæs
Eline Celin Dahle
Emilie Øvrebø Guldbrandsen
Une Kristina Halvorsen
Julie Marie Schnell Heldal
Ida Kristine Hundven
Christoffer Wange Irgens
Martin André Jensvoll
Thomas Johnsen
Ida-Marie Kathenes
Didrik Vie Larsen
Miriam Haugland Lerøy
Sissel Juliana Linge
Andreas Lunde
Hallvard Rushfeldt Nesse
Anders Nilsen
Håkon Sørheim Sanden
Espen Pettersen Stien
Stine Hansen Thomassen
Astrid Oldrup Torvund
Iver Andreas Ugelvik
Sindre Kibsgaard Utne

Helene Mariel Eide Andersen
Kristina Bauge
Rikke Marie Sande Berg
Jonas Oppedal Dowerdock
Sara Kristiane Kjærgård Eide
Maren Oldeide Eriksen
Kristoffer Gudbrandsen
Henrik Christoffersen Helle
Malene Fauske Hjelle
Sander Husa
Camilla Kartveit
André Kleppe
Joakim Kobbeltvedt
Kamilla Madsen
Linn Tveranger Nilsen
Rebecca Louise Nilsen
Katarina Olsen
Marit Elise Riddergård
Trym Solheim
Simen Møllerup Subba
Ingvild Vestby
Henrik Furre Økland
Regine Sandland Aaland

Henrik Farestveit Buene
Julie Duesund
Maren Oksnes Hille
Sol Amalie Huse
Ester Kashafali
Malin Toft Larsen
Susann Lofthus
Monica Myklebust
Marlene Nordeide
Pia Oftedal
Kine-Marie Wisnes Olsen
Camilla Omdahl
Anne Westervik Pedersen
Celine Lerøen Pedersen
Preben Sandø Pettersen
Ole Martin Skartveit
Joakim Rønnestad Syrstad
Malene Throndsen
Lene Dalland Ulvang
Elisabeth Utne
Eirik Andreas Nygård Wiborg
Alexander Hovden Youssef
Regine Sandland Aaland
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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 2-2013
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

Ønsker du en bedre hverdag?

Da kan tankefeltteknikker være noe for deg. Kjenner du ubehag
som stress, angst, uro, tvangstanker? Er du redd for edderkopper,
høyder, å kjøre bil, tuneller, å fly m.m. eller føler du at du ikke
kommer videre i livet, ta da kontakt med Marit Johannesen og
prøv tankefeltteknikker. Jeg er å treffe på telefon 932 80 687/906
54 646. Jeg har kontor i Speiderhuset i Kjøkkelvik.
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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
Tone Ekerhovd
Jobb: 55 30 81 79
tone.ekerhovd@
bergen.kirken.no

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

Olsvik menighetskontor

Matias Lund Berntsen
Patrick Rocha Husebø
Livar Kleppe-Dahle
Sofie Tangen
Oliver Malt-Devik
Liam Clausen Ophuus
Fabian Dybberg Fondenes
Lucas Voll Gullaksen
André Kleppe
Kristoffer Aasgard Larsen
Lars Lie Markhus
Stine-Sofie Wisnes Olsen
Kine-Marie Wisnes Olsen
Marius Polden Rudshaug
Espen Pettersen Stien
Trym Johannes Eikemo
Liam Fondenes-Løken
Leander Gatland Solheim
... i andre kirker
Marcus Tiedemann Økland Henriksbø
Eivindvik kyrkje
Noah Terkelsen-Ydstebø
Loddefjord kirke
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Ingelin Hatletveit
Jobb: 55 30 81 78
ingelin.hatletveit@
bergen.kirken.no

Nina Angeltveit
Jobb: 934 84 391
nina@angeltveit.info

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

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

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

døpte

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

døde
John Emanuel Alfheim
Solveig Agnete Stensland
Morten Einbu
Inger Sofie Roos

offer
Mars
03. Kirkens familievern
10. Kirkens ressurssenter
17. Menighetsarbeidet
24. Kirkens Nødhjelp
28. Menighetsarbeidet
31. Menighetsarbeidet

3 472,1 962,3 347,3 663,2 172,3 439,-

April
01. Rådet for psyk.helse
07. Søndagsskolen

1 801,2 134,-

Menighetskalender
gudstjenester
Olsvik kirke
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/Gunnar
Kolaas. Dåp, nattverd.
Takkoffer til Sjelesorgsenteret,
Haraldsplass. Matt 6,7-13.
Torsdag 9. mai
Kristi himmelfartsdag
13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Dahl/Sangolt/
Ekerhovd. Takkoffer til
menighetsarbeidet. Joh 17,1-5.
Lørdag 11. mai
11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Kolaas/Dahl.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Matt 6,7-13.

Lørdag 11. mai
13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Kolaas/Dahl.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Matt 6,7-13.
Søndag 12. mai
Søndag før pinse
11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Kolaas/Dahl.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Joh 16,12-15.
Søndag 12. mai
Søndag før pinse
13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Kolaas/Dahl.
Takkoffer til Olsvik TenSing.
Joh 16,12-15.

Søndag 26. mai
Treenighetssøndag
11.00 Familiegudstjeneste
v/vikar. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Institutt for
sjelesorg. Luk 24,45-48
Søndag 2. juni
Olsvik kirke er stengt		
			
Søndag 9. juni
Olsvik kirke er stengt		
			
Søndag 16. juni
4. søndag i treenighetstiden
11.00: Gudstjeneste
v/Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Matt 9,35-38.

Søndag 30. juni
Aposteldagen
11.00: Gudstjeneste v/
Kolaas/Hetlevik. Dåp og
nattverd. Takkoffer til Kristent
Interkulturelt Arbeid.
Mark 3,13-19

Søndag 19. mai
Pinsedag
11.00: Gudstjeneste
v/Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Nådehjemmet.
Joh 14,23-29

kalender
Torsdag 25. april
12.00
Formiddagstreff
Besøk av Tryggve Fett som skal snakke/
holde foredrag om vårt bysbarn Ludvig
Holberg. Vi får besøk av prost Erling
Kopperud som holder andakt.

Juni
Årets tur for formiddagstreffet
(Tid og sted ikke bestemt, følg med på
kunngjøringer)

Torsdag 23. mai
12.00
Lørdag 15. juni
Formiddagstreff
Olsvik TenSings sommerkonsert
Besøk av Cape Horn (chanty kor),
dirigent Roald Sætre. Det blir andakt ved
Søndag 16. juni
Trygve Danielsen.
Olsvik TenSings sommerkonsert
19.00
Torsdag 20. juni
Menighetsrådsmøte i Kjøkkelvik
19.00
barnehage
Menighetsrådsmøte i Kjøkkelvik
barnehage
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Konfirmantåret i bilder, vol. 1
Konfirmantåret nærmer seg slutten, og
i den forbindelse vil vi i dette og neste
nummer publisere en del bilder av hva
som har skjedd i løpet av året. I dette
nummeret kan vi se hva konfirmantene
som reiste til Sjømannskirken i Tyskland
har opplevd. I tillegg kan vi se litt av hva
konfirmantene i multimediagruppen har
gjort på.

Multimediagruppen laget hver sitt kamera av esker og fotograferte med det

Små bevegelser. Figurene flyttes litt og litt for hvert bilde

Pinhole. Kirken fotografert med kamera laget av papp

Tålmodighet er bra når man bygger flere scener til en film i Lego
14 Olsvik menighetsblad 2-2013

Venting er også en del av reisen
Checkpoint fra den kalde kirgen i Berlin

Interessant. Konfirmantene som reiste til Sjømannskirken i Tyskland fikk oppleve mye spennende historie.
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Returadresse:
Olsvik menighet
P.b. 549 Olsvik
5884 Bergen

Olsvik kirke er nå på

Lik oss på Facebook og få oppdateringer om
arrangementer og alt annet spennende som
skjer i kirken. Bruk QR-koden nedenfor eller søk
oss opp på Facebook.

Støtte menighetens arbeid?
Send SMS og gi kr. 200,skann denne
koden med
mobilen for å
sende sms

