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DEN BLOMSTERTID
NÅ KOMMER

OG MYE GODT I VENTE TIL HØSTEN

God stemning på
sommeravslutning!
Fullt hus og god stemning var det på
vårens siste Formiddagstreff – der vi
hadde besøk av Shantykoret - et flott
kor med strame karer, der man trygt
kan si at alder ikke er noen hindring
når 87-åringer synger solo! Ekstra
flott var det å ha “gamleprosten”
Trygve Danielsen på besøk. Han
holdt en tankevekkende andakt
med opplevelser fra sin tid som
sjømannsprest.
Tekst og foto: Margith Johnsen
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Tilbake til 1983
Prologen som Anna Bruvik skreiv,
til første “Eldretreffet”, 24. februar
1983:
“Vel møtt alle saman her!
Dette for oss ein stor merkedag er.
Då dei i Norheim pensjonisttreff
for oss har skipa til,
og at dei for oss eldre hygga
og kosa vil.
Her er so mange som einsame går,
og ikkje kontakt med dei andre får.
No har me anledningen
til kjenskap å få,
slik at ingen behøver å einsame gå.
Her kan me få oss ein hyggeleg prat,
medan me kosar oss
med kaffi og mat.
Me alle saman so forskjellige er,
men alle er me i eldre år tilflytta her.
Det er `kje alle som toler
omplantinga like godt,
nokre har kanskje ein knekk fått.
Men med litt omsorg, varme og stell,

kan planta likevell kvikna til.
Og det er det Olsvik Menighet vil.”
Første treffet hadde 24 personar
som møtte. Vi kjøpte lys, serviettar,
kaffi og fløte. Husleiga var 100
kroner første gangen. Seinare
vart det 50 kroner, fordi vi var
faste leigetakarar. Mat slik som
rundstykke, bakte vi sjøl.
(Liten kuriositet: Utlodninga gav
200 kroner. Vi handla for kr. 87,80.
Overskot: kr. 12,20)
Program denne dagen var:
* Sang - Prolog
* Andakt - Sang
* Utlodning - Mat
* Litt underholdning
* Orientering om den nye kyrkja (nå
Olsvik kirke altså)
* Presentasjon av forsamlinga
Tekst: Dagny Gilje Antonsen

Høstens Formiddagstreff:
5. september
DEMONSTRASJON – Enklere liv
Andakt v/Marit Bjørsvik
3. oktober
Formiddagskoret fra Fana
Andakt ved Gunnar Kolaas

7. november
Ragnar Tesdal fra Kalfarkollektivet
5. desember
4. klassetrinn fra Kjøkkelvik skole
Andakt
Julefest – info kommer senere

Redaktøren
reflekterer

Typisk sommer for min del er lange
frokoster i morgensolen ute i hagen.
Det er ikke alltid været tillater det, men
jeg har allerede hatt gleden av noen
frokoststunder i år. Det skaper en helt
annen ramme rundt dagen enn jeg ellers
ville fått. Sommeren bør benyttes til slik
etterlengtet hverdagskos. Ofte er det
ikke mer som skal til enn en is i varmen,
eller å endelig få tid til å lese romanen
som har stått i bokhyllen siden jul. Det
er fantastisk hvordan nettene forblir
lyse og lune. Personlig har jeg også litt
sans for sommerregnet, så sant det er
forbigående.
Ferie og sommer går ofte hånd i hånd,
og det er godt å tilbringe tid sammen
med de man er glad i. Og kanskje får
man en etterlengtet mulighet til å treffe
dem man ikke ser så ofte.
Sommeren gir også muligheter til å
lade batteriene til en ny hverdag med
nye utfordringer. For Olsvik kirke sin
del byr høsten på store begivenheter
og prosjekter med de utfordringene det
bringer. Dette kan du lese mer om i
dette nummeret.
På vegne av redaksjonen i Olsvik
menighetsblad ønsker jeg deg en riktig
god sommer!

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

Kirkens SOS er Norges største
krisetjeneste på telefon og
internett. Nå trenger vi flere
frivillige medarbeidere til
vaktrommet i Bergen! Innføringskurs starter i september.
Oppgaven din er å lytte og tenke
høyt sammen med den som tar
kontakt. Du skal ikke gi råd eller løse
den andre sine problem.
Du får innføringskurs, veiledning
og videre faglig oppfølging så
lenge du er med i tjenesten. Vanlig
vaktturnus vil være 2 vakter i
måneden, tilpasset din hverdag.
Kirkens SOS er en døgnåpen

krisetjeneste, tilgjengelig via telefon,
SOS-melding og SOS-chat.
Du må være mellom 20 og 80 år,
og du må ha avstand til egne kriser.
Innføringskurs starter i september.
Kurset er gratis og omfatter
undervisning om samtalemetodikk,
og hva som kan gi livsmot og håp
når livet er vanskelig.
Interessert?
Kontakt: Kirkens SOS i Bjørgvin
Tlf 55 32 58 45 / mob 941 83 654
E-post: bjorgvin@kirkens-sos.no
Mer info:
www.kirkens-sos.no/bjorgvin
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Andakt

av Tone Ekerhovd

Hva er mer naturlig nå om våren enn
å snakke litt om skaperverket, nå
som det står på sitt aller vakreste, og
vi er yr av glede over alt som spirer
og gror. Vi er omgitt av de vakreste
farger, fuglesang og solstråler
som kiler oss i ansiktet. Kan det bli
vakrere.
Jesus sa: Se på fuglene under
himmelen! De sår ikke, de høster ikke
og samler ikke i hus, men den Far dere
har i himmelen gir dem føde likevel. Er
ikke dere mer verdt enn dem?
Menneske er det vakreste i Guds
skaperverk. Alle mennesker er sett av
Gud. Gud vet om alle, men Gud har
ingen karakterbok. For Gud er alle
mennesker like mye verdt og like mye
elsket. Dette gjelder heldigvis uansett
evner, kjønn, alder eller nasjonalitet. Av
alle millioner og milliarder mennesker
som har vært gjennom historiens
vrimmel, er du kjent og hører til.
En fortelling av presten og forfatteren
Karsten Isachsen gir et annet bilde på at
vi er kjent og sett av Gud:
”Øya Røst ligger ytterst i Lofoten.

Tusenvis av fugler holder til på
fuglefjellene. Her er det ikke annet enn
holmer og skjær. Derfor går fiskene like
under overflaten og området er et rent
spiskammer for sjøfuglene. I to år har
fugleforskerne holdt til på Røst. Jeg får
anledning til å besøke dem og hører
en fortelling: «Vi hentet et fugleegg i et
rede to dager før utklekkingen. Moren
ble merket med ring. Egget ble brakt
inn til forsøksstasjonen og klekket ut
på kunstig måte. Alt gikk fint. Etter en
uke tok vi den ukegamle fuglen med
tilbake til fuglefjellet og la den et helt
annet sted, langt fra morens rede. Og
så la vi oss på lur. Kort tid etter kommer
en målbevisst flyver styrtende gjennom
mylderet, snapper fugleungen og bringer
den tilbake til det riktige redet.
Lydmålinger har vist at ungen
allerede i egget skaper sin egen lyd,
annerledes enn andre fuglers skrik.
Det menneskelige øret kan ikke skjelne
fuglenes lyder fra hverandre, men blant
tusenvis gjenkjente moren den lyden
hun hadde hørt i egget fra sin egen
ufødte unge”
Dette er en utrolig fortelling om
skaperverkets storhet. Men det kan

Min salme
Den blomstertid nå kommer
med lyst og glede stor,
den kjære, lyse sommer
da gress og grøde gror.
Nå rører solens armer
ved alt som før var dødt,
de blide stråler varmer,
og alt på ny blir født.

Gud signe årets grøde
i alle verdens land!
Gud gi oss daglig føde
fra jord og hav og strand,
og hjelp oss du å dele
med andre det vi har,
vårt liv, vår jord, det hele
er ditt, vår Gud og Far!

De fagre blomsterenger
og åkrer rad på rad,
de grønne urtesenger
og trær som skyter blad,
hver blomst, hver spire
minner
oss om å ta imot
det lys som alltid skinner
fra Gud, vår skaper god.

Du kjære Herre Kriste,
du sol med klarest skinn,
la hjerte-isen briste
og smelte i vårt sinn!
La dine budord følges,
og mett oss med ditt ord,
la nådens lys ei dølges
for oss på denne jord!

Vi hører fugler sjunge
med herlig jubellyd!
Skal ikke da vår tunge
lovsynge Gud med fryd?
Min sjel, opphøy Guds ære
med lov og gledesang!
Han vil oss nådig være
som før så mang en gang.

også være et fint bilde på hvordan Gud
ser på oss mennesker. I en salme i
salmeboka står det:
Ikke en spurv til jorden
uten at Gud er med
Ikke en sjel mot døden
uten hans kjærlighet
Ikke en blomst er visnet
Ikke en tåre falt
Uten at Gud vet om det.
Han som er over alt.
(NoS 454 v1)
Vi er i alle livets forhold gjenkjent av
Gud, av en som ser oss. I Bibelen står
det at vi mennesker er skapt i Guds
bilde. Det betyr at et menneske er mer
verdt enn alt annet, det er mer verdt
enn stjerner og solsystemer, mer verdt
enn den flotteste kirke. Dette kan vi få
tenke på nå som skaperverket er på sitt
vakreste, og så kan vi lese 1.Mos 1.27
og 31.
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde,
i Guds bilde skapte han det, til mann
og kvinne skapte han dem. Gud så på
alt det han hadde gjort, og se det var
overmåte godt.

«Den blomstertid nå kommer»
vil om noen dager synges til
skoleavslutningene på de fleste
svenske skolene, i alle fall
det første verset som nok av
mange tolkes som en verdslig
hyllest til årstiden, varmen og
livet. Men sangen har flere
vers og den svenske professor,
riksdagsmannen og biskopen
Israel Kolmodin skrev den nok
som en salme i 1694. Landstad
oversatte den på glimrende vis
til norsk i 1861. I vår salmebok
finner vi den på nummer 763.
Jeg er så heldig å ha mange
yndlingssalmer, alt etter tid og
anledning. Denne trekker jeg
gjerne fram nå i mai eller juni
når det er tydelig at vinteren
har sluppet taket og Guds
skaperverk brer seg i all sin
sommerprakt. De som kjenner
meg aner nok at jeg synger
det tredje verset som skildrer
fuglesangen med ekstra kraft.
Men hele denne salmen

utstråler glede. Glede over
sommerens nye liv, over Guds
skaperverk og alt som kan
minne oss på Guds raushet
og nyskaping. «Skal ikke da
vår tunge lovsynge Gud med
fryd?» - også i Olsvik denne
sommeren?
Allikevel har jeg lyst til å be
dere lese det fjerde verset
en ekstra gang! Her løfter
Kolmodin salmen ut av vår
snevre nærhet: «…og hjelp
oss du å dele med andre det
vi har». Vår takknemlighet
må få følger og omsettes i
handlinger.
Til slutt: Jeg har alltid hatt en
svakhet for folkemelodier, og
denne vakre sommersalmen
har en lett og vakker svensk
melodi fra 1500-tallet. Det gjør
den lett å synge og lett å lære.
Ha en god, nynnende sommer!
Tekst: Bjarne B. L. Andersen

Lederens hjørne
Ved menighetsrådsleder Lars Kristan Stendahl Gjervik

Takk, Ingelin!
Så er tiden kommet til å si takk
til en av våre medarbeidere.
Frivillighetskoordinatoren vår,
Ingelin D. Hatletveit har fått seg full
stilling som førskolelærer på Sotra
og vi ønsker henne alt godt med
nye utfordringer der!
Ingelin har vært ansatt i fire år her i
Olsvik. I denne tiden har hun blitt mor
til to gode jenter og har hatt sine vel
fortjente permisjoner i den anledning.
Men heldigvis har vi fått god tid til å
utnytte kapasiteten hennes i en alltid
smilende og engasjert kollega.
I løpet av sommeren vil en ny
medarbeider være på plass for å
overta stillingen.
Takk til Ingelin for innsatsen i Olsvik
menighet. Må Gud velsigne deg i ditt
nye arbeid!

Temakveld
høsten 2013

Du er velkommen til temakveld i
kirkekjelleren i Olsvik kirke
mandag 30. september kl. 19.00.

Det er Rune Øystese fra NLA som
besøker oss og taler over temaet:
“Uten at dere vender om og blir som
barn... (Matt. 18,3). Er det mulig for
oss å forstå hva Jesus mente med
dette?”
Vi starter med et enkelt kveldsmåltid.

Frivillighetskoordinator
Det var flere gode søkere til vår faste
stilling som frivillighetskoordinator i
35 % som blir ledig. Menighetsrådet
har gjennomført intervju og sendt
vår instilling til Kirkevergen som
formellt tilsetter. Vi håper på en rask
saksbehandling og avklaring for alle
parter. Planen er at den nytilsatte
begynner etter sommerferien. Takk
til alle som søkte og som finner det
interessant å arbeide i Olsvik kirke.
Glasskunstutsmykning av Kjell
Nupen – siste nytt
Glassene som skal monteres inn i
taket har kommet til kirken, hurra! De
blir i de nærmeste dagene montert
av Hole glass som er vår lokale
samarbeidspartner. Det er et meget
krevende arbeid og vi er svært
takknemlige for at Hole glass har tatt
på seg oppdraget. Glassene vil bli
montert fra utsiden med en stor kran,
etter at taket er åpnet opp. Vi håper på
fint vær.
Innvielseshelg 30., 31. august,
1. september
Det blir stor festivitas disse dagene.
Fredag 30. august blir det høytidelig
innvielse kl. 16.30, alle er velkommen!
På innvielsen deltar blant andre
Biskop Halvard Nordhaug, Kunstner
Kjell Nupen, leder i Bergen kirkelige
fellesråd Jørn Henning Theis,
direktør i StorBergen boligbyggerlag
Anne Gine Hestetun og Olsvik
TenSing. Det blir også god stemning
på kirkebakken med blant annet
korpsmusikk. Tidligere på fredagen
fra kl 11.00 – 16.00 blir det seminar
med innlegg og panelsamtaler. Her vil
vi bant annet samtale rundt temaene;
hvorfor kirkekunst? Og kirken som
kulturfaktor. En rekke fagpersoner og
kunstengasjerte deltar, hovedinnleder
er professor Gunnar Danbolt. Se eget
program og meld deg på.
Lørdag 31. august blir det festkonsert
på kvelden. Her vil vi samle fire store
og sterke aktører fra lokalmiljøet. Dette
blir en kveldskonsert du ikke vil gå
glipp av. Sett av kvelden og følg med
på nærmere program som kommer.
Søndag 1. september blir det
festgudstjeneste med blant annet
domprost Jan Otto Myrseth og vår
egen fine sogneprest Gunnar Kolaas.

Velkommen til tre minnerike og
oppbyggende dager i Olsvik Kirke.
Barnekoret Shine – evaluering
Menighetsrådet har evaluert et driftsår
med det nyetablerte barnekoret Shine.
Barnekoret har vært i samarbeid
med Olsvik skole/SFO. Rådet er
strålende fornøyd med arbeidet som
er gjennomført og mener det er lagt
et godt fundament for å videreføre
arbeidet. Høydepunktet var selvfølgelig
konsertdagen med Maj Britt Andersen.
Full kirke, god stemning og glade barn
og voksne. Tusen takk til alle som har
vært involvert. Tilbakemeldingene fra
barna og foreldrene er overveldende.
Menighetsrådet peker videre på at vi
trinnvis ønsker å utvide samarbeidet til
også å inkludere Kjøkkelvik og Alvøen
skole.
Lydanlegg i kirkerommet
Menighetsrådet har inngått en avtale
om levering av nytt lydanlegg i
kirkerommet. Anlegget skal kunne
brukes både på Gudstjenester og
konserter. Arbeidet inkluderer flytting
av arbeidsstasjonen til kirketjener for å
- Medliturg forkortes ML.
gjøre arbeidsbetingelsene bedre. Den
liturg er en somvilleder
nye- En
arbeidsstasjonen
bli lokalisert
en
liturgi,
altså
en fast
bak i kirken og
herfra
kanorden
man styre
handling
eller
lyd,i en
lys,kirkelig
multimedia
og kirkeklokkene.
gudstjeneste.
Montering
vil bli gjennomført i løpet av
- En medliturg
hjelperfør
liturgen.
høsten,
forhåpentligvis
kunst- og
kulturuken.
- Medliturgen leser tekst, leder
bønn eller deler informasjon
Nypå
belysning
kirkerommet
vegne avi og
sammen med
Menighetsrådet
fellesskapet. har i samarbeid med
arkitekt og sakkyndige hos kirkevergen
besluttet å endre på belysningen i
kirkerommet. Dagens mange lyskupler
skal erstattes med fire lyspunkter som
ikke blir så dominerende i rommet.
Endringen kommer i forbindelse
med glasskunstutsmykningen og
en vurdering av helhetsuttrykket.
Endringen blir kvalitetssikret av
Biskopens kunstfaglige råd. En av
effektene som ønskes oppnådd er
at lysene ikke skal stå i veien for
glasskunsten samt at rommet ikke
skal trykkes ned (av de nåværende
mange kuplene), men løftes opp
mot alterteppet og kunstglassrekken
over teppet, - soloppgangen oppstandelsen. Ny belysning vil etter
planen være på plass til innvielsdagen
30. august.

Fakta:

Månedens anbefaling

Skostredet

Kulturkirke...
- hva er det?
Som nevnt i forrige
menighetsblad er menighetsrådet
inne i en prosess der vi skal finne
ut om vi skal profilere Olsvik
kirke som en kulturkirke. Det er
en spennende prosess som du
kan ta del i.

Det er noe eget ved å ta
shoppingrunden i sentrum, spesielt om
sommeren. Når kirsebærtrærne rundt
Lille Lungegårdsvann står i full blomst
og byen yrer av mennesker, syns jeg
Bergen sentrum er på sitt beste.
Av og til kan derimot kjernen av sentrum
føles litt stressende, og man har sett
hva Torgalmenningen har å by på. Da
er det greit å vite at det går an å spise
lunsjen andre steder, og at det fins
annet utvalg enn store kjedebutikker.
Høres dette fristende ut, vil jeg på
det sterkeste anbefale deg å ta turen
innom Skostredet i løpet av sommeren.
Denne lille bergenske kulturperlen finner
du i gaten som strekker seg mellom
Vågsallmenningen og Kong Oscars-gate.
Butikkene og spisestedene er preget
av en gjennomgående 60-tallsstil, og
konseptene og temaene i gatens butikker
og kafeer finner du stort sett ikke andre
steder enn i Skostredet.
Sjekk ut Rock & Roll bar and diner, et
spisested hvor interiøret og maten er
gjennomført som en amerikansk diner. Til
og med servitørene er kledd i tidsriktige
drakter. På menyen står blant annet
burgere, frokostpannekaker med sirup,
og et stort utvalg av kaffe og milkshake.
Brukt og antikk-interesserte burde besøke
Skostredets tre bruktbutikker, og for øvrig
frimerkebutikken. Madeinbergen er også
verdt å merke seg, som selger klær og
interiør fra lokale, bergenske designere.
Alle spisestedene tilbyr dessuten
uteservering.
Så neste lørdag formiddag du ser solen
skinne, anbefaler jeg deg å ta med isen til
Skostredet og nyte dagen der!
Tekst og foto: Emilie Gundersen
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Første mulighet blir et seminar
i forbindelse med innvielsen av
Nupens kunstglass 30. august.
Seminaret er fra kl 11.00 – 16.00.
og har fått navnet; Det skinner i
blått – fyrtårnet i Olsvik. Her vil det
bli et veldig spennende program
med innledere og panelsamtaler.
Temaene vil blant annet være
hvorfor kirkekunst? Med innledning
av professor Gunnar Danbolt og
professor i kultursosiologi Olaf
Aagedal om kirken som kulturfaktor.
Det sitter spennende folk i panelene
for samtale, velkommen til å lytte og
til å delta.
Neste mulighet blir en workshop
en fin høstkveld i år. Her vil temaet
være; musikk, kunst og kultur - hva
skal vi fylle kirken med? Vi ønsker å
samle alle som er engasjerte rundt
temaet og på ulike måter jobbe med
hva vi konkret ønsker å fylle Olsvik
kirke med og hvorfor. Hvordan kan
vi bruke musikk, kunst og kultur
til å fremme kirkens oppdrag?
Datoen er ikke satt, men den er
planlagt gjennomført før kunst- og
kulturuken.

Tredje mulighet kommer gjennom
deltakelse under årets kunst- og
kulturuke, og Olsvikutstillingen. Se
etter program og ta med en venn.
Også i år blir det et variert og flott
program.
Om du ønsker å lese deg opp
på temaet har jeg noen forslag.
Alle disse dokumentene sier
noe om kirke, kunst og kultur.
Det er veldig spennende
lesning. Det er selvfølgelig ingen
nødvendighet å lese dette før du
deltar på arrangement, dine egne
perspektiver er mye viktigere når
vi skal snakke om kirkens forhold
til kunst og kultur. Din stemme er
viktig.
1. Kirkens egen kulturmelding fra
2005: Kunsten å være kirke.
2. Stortingsmelding 23; 2011-2012.
Visuell kunst.
3. NOU 2013:4 Kulturutredningen
2014.
Alle dokumentene kan finnes på
www.kirken.no om du klikker deg
videre til temasiden om kirke, kunst
og kultur.
Velkommen til fine opplevelser og
samtaler.
Tekst: Lars Kristian S. Gjervik

Torsdag 9. mai kl. 11.00

Torsdag 9. mai kl. 13.00

Foto: Reimers Skolefoto

Foto: Reimers Skolefoto
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Lørdag 11. mai kl. 11.00

Lørdag 11. mai kl. 13.00
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Foto: Reimers Skolefoto

Foto: Reimers Skolefoto

Søndag 12. mai kl. 11.00

Søndag 12. mai kl. 13.00

Foto: Reimers Skolefoto

Foto: Reimers Skolefoto

Olsvik menighetsblad 3-2013 9

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.

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

Din annonse her?
- 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

Ta kontakt for informasjon
Tannlegene MNTF
Thor F. Sylvester Jensen og Ingrid Karine Jensen
ønsker gamle og nye pasienter velkommen til

OLSVIK TANNLEGESENTER

Olsvik Helsehus, Olsvikåsen 4, 5183 OLSVIK
Tlf: 55 26 55 38. E-post: tsyjent@online.no
www.olsvik-tannlegesenter.no

Velkommen til Ditt Apotek Olsvik
•
•
•
•
•

Din annonse her?
Ta kontakt for informasjon
DITT APOTEK OLSVIK
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Olsvikåsen 8A, 5183 Olsvik
Tlf 55 93 03 31
Åpningstider: Man-fre 9-17, lør 10-14
E-post: ditt.olsvik@apotek.no

Gratis parkering ved døren
Kort ventetid
Personlig service
Gratis hjemkjøring av volumvarer
Se etter vår kundeavis for gode tilbud

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

Din annonse her?
Ta kontakt for informasjon

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

Dåp, konfirmasjon,
bryllup eller begravelse.
Vi leverer til enhver anledning.
Tlf. 55 50 75 00 | e-post: catering@safari.no | www.safaricatering.no
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Ansatte
Sokneprest

Kantor

Kirketjener

Kapellan

Menighetsped.

Koordinator

Gunnar Kolaas
Jobb: 55 30 81 72
Mobil: 472 97 394
gunnar.kolaas@
bergen.kirken.no

Rune J. Klevberg
Jobb: 55 30 81 75
Hjem: 55 93 39 23
rune.klevberg@bergen.
kirken.no

Ida Elisabeth Greve
Jobb: 55 30 81 73
ida.elisabeth.greve@
bergen.kirken.no

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

Menighetsped.

Diakon

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

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

Men. konsulent

Kateket

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

Hans-Petter Dahl
Jobb: 55 30 81 76
Mobil: 971 67 683
hans.p.dahl@bergen.
kirken.no

Olsvik menighetskontor

døpte

døde
Jorunn Irene Paulsen
Veslemøy Lund
Jan Arthur Morken

... i andre kirker
Edel Torsnes Storetvedt, Loddefjord krk
Linnea Eikemo Egge, Oppstryn kirke
Mathilde Vikne Ingebrigtsen, Haakonsv.

Konfirmant 2014?
Har du ikke fått meldt deg på som
konfirmant i Olsvik? Det er ikke for sent!
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Jobb: 55 30 81 78

Styrer - åpen
barnehage

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

Theo Kristiansen Hammersland
Sigurd Berg Johannessen
Isabella Julseth-Sperrevik
Vegard Kverhellen
Lucas Romarheim Nilsen

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

offer
April
14. Menighetsarbeidet
3 118,00
21. KFUK-KFUM, Bjørgvin 1 425,00
28. Menighetsarbeidet
3 569,00
Mai
05. Sjelesorgs.,Haraldspl.
09. Menighetsarbeidet
09. Menighetsarbeidet
11. Menighetsarbeidet
11. Menighetsarbeidet
12. Menighetsarbeidet
12. Olsvik TenSing
19. Nådehjemmet		
26. Institutt for sjelesorg

1 534,00
5 517,00
6 123,00
7 099,00
6 768,00
6 430,00
8 205,00
3 196,00
2 924,00

Gå inn på www.olsvik-kirke.no. Her finner du lenke til påmelding.
Fyll ut alle felter, og pass på at du velger tre grupper i prioritert
rekkefølge.
Det er lurt å begrunne valget ditt.

Menighetskalender
gudstjenester
Olsvik kirke
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, Bjørgvin.
Mark 3,13-19.

Søndag 14. juli
i Loddefjord kirke
8. søndag i treenighetstiden
11.00: Gudstjeneste v/Kolaas.
Dåp og nattverd. Takkoffer til
Himalpartner/Tibetmisjon.
Mark 12,28-34.
Søndag 28. juli
10. søndag i treenighetstiden
11.00: Gudstjeneste v/vikar.
Dåp og nattverd.		
Takkoffer til Kalfarhuset.
Mark 11,25-26.

Søndag 1. september
15. søndag i treenighetstiden
11.00: FESTgudstjeneste
v/Kolaas. Nattverd.
Festgudstjeneste Nupen kunst.
Takkoffer til menighetsarbeidet
Joh 15,9-12

Søndag 11. august
12. søndag i treenighetstiden
11.00: Gudstjeneste v/
Rose Marie Skarsten. Dåp
og nattverd. Takkoffer til
menighetsarbeidet.
Joh 4,27-30.39-43.

Søndag 8. september
16. søndag i treenighetstiden
11.00: Konfirmantpresentasjon
v/Kolaas/Dahl. Nattverd.
Takkoffer til Kristen
Idrettskontakt (KRIK)
Matt 11,16-19.

Julebasar
kalender
Torsdag 20. juni
19.00:
Menighetsrådsmøte i Kjøkkelvik
barnehage.
Fredag 30. august
11.00-16.00:
Seminar med innlegg og panelsamtaler.
Hovedinnleder er professor Gunnar
Danbolt.
16.30:
Biskop Halvard Norhaug innvier den nye
glasskunstutsmykningen av Kjell Nupen.
Kjell Nupen med flere deltar. Alle er
velkomne.
Lørdag 31. august
Festkonsert - program kommer.

Søndag 25. august
Vingårdssøndagen
11.00: Hovedgudstjeneste v/
Rørtveit. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Nådehjemmet.Matt
19,27-30

Søndag 15. september
17. søndag i treenighetstiden
11.00: Hovedgudstjeneste
v/vikar. Dåp og nattverd.
Takkoffer til de tre høyskoler:
NLA, Gimlekollen og
Staffeltsgate.
Mark 5,35-43

Ja, du leser riktig! Notér deg: Lørdag 9. november.

Torsdag 5. september
12.00:
Formiddagstreff
Enklere liv kommer og demonstrerer.
Andakt ved Marit Bjørsvik.
19.00:
Menighetsrådsmøte i Kjøkkelvik
barnehage.
Mandag 30. september
19.00:
Temakveld
Rune Øystese fra NLA kommer og
snakker om temaet «Uten at dere vender
om og blir som barn... (Matt. 18,3). Er det
mulig for oss å forstå hva Jesus mente
med dette?»
Torsdag 3. oktober
12.00:
Formiddagstreff
Formiddagskoret fra Fana kommer.
Andakt ved Gunnar Kolaas.

Torsdag 3. oktober
19.00:
Menighetsrådsmøte i Kjøkkelvik
barnehage.
Torsdag 7. november
12.00:
Fromiddagstreff
Ragnar Tesdal fra Kalfarkollektivet
kommer.
19.00:
Menighetsrådsmøte i Kjøkkelvik
barnehage.
Torsdag 5. desember
12.00:
Formiddagstreff
4. klassetrinn fra Kjøkkelvik skole
kommer.
19.00:
Menighetsrådsmøte i Kjøkkelvik
barnehage.
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Agenter med oppdrag

Lørdag 20. april hadde vi i Olsvik
kirke den store gleden av å invitere
8-åringene til et hemmelig oppdrag.
Det var flott å åpne kirkedørene til
25 svært spente Tårnagenter, med
lommelykter og forstørrelsesglass, de
var klare for oppdrag. Vi hadde oppdrag
symboljakt, oppdrag tårn, oppdrag
måltid og oppdrag Gudstjeneste.
Tårnagentene samarbeidet og løste
oppdragene sine i grupper.

Etter å ha vært på symboljakt i
kirkerommet, klatret i kirketårnet og løst
spennende oppgaver, var det stor glede
da det ble servert agentpizza og is til
dessert.
Søndag 21. april møttes vi tidlig i
kirken, for da var vi klare for oppdrag
Gudstjeneste. 8-åringene var med på
å lage en flott Gudstjeneste med dans,
drama og masse glede. Det var flott å
feire en sprell levende Gudstjeneste

sammen med Tårnagentene og
familiene deres.
Til slutt fikk vi alle et oppdrag som vi
skulle ta med oss hjem. Spre Guds
kjærlighet i uken som kommer! Til noen
som ikke hører eller venter lyden av
klokker eller Tårnagenter.
En flott avslutning på en flott
Tårnagenthelg!
Tekst og foto: Tone Ekerhovd

Tre om tiden som konfirmant
1. Hva er ditt beste minne fra konfirmasjonstiden?
2. Hva har du lært dette året?
3. Har du noen tips til neste års konfirmanter?

Maren Oldeide Eriksen
1. Det beste minnet er nok turen til
Tyskland. Her ble jeg kjent med mange
nye folk.

Henrik Farestveit Buene
1. Det må være alle de gøye konsertene
vi har vært med på, og ikke minst turen
hvor vi ble kjent med nye folk.

2. På turen lærte jeg mye om kristendommen, hvordan de har det andre
steder og Sjømannskirkens arbeid
rundt i verden. Og så har jeg lært mer
om hvordan kirken jobber og ting om
kristendommen som jeg ikke visste.

2. Si det. Har i alle fall blitt bedre å
synge.

3. De bør møte opp med et åpent sinn,
for hvis de har det kan det blir et veldig
spennende år. Det ble i alle fall mye mer
spennende enn hva jeg hadde trodd.
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3. Mitt tips er å bli med i TenSing for
det er veldig gøy, men man må være
oppmerksom på at det tar mye tid.

Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Synne Kolding
1. Leiren til Dyrkolbotn må være
det beste minnet jeg har fra
konfirmasjonstiden. Hele turen var
veldig gøy.
2. Har lært litt mer om Gud og Jesus.
3. Nei, kommer ikke på noen gode tips.

Reisebrev fra Israel
Jeg hadde gleden av å besøke Israel
i vinter, på en 8 dagers tur med SiReiser. Med reiseleder fra Bergen var
vi tilsammen 21 turdeltakere fra ulike
steder i landet. På flyplassen Ben
Gurion i Tel Aviv stod lokalguide og
bussjåfør som tok imot oss, klar til
å kjøre oss til Ein Boqeq Leonardo
Hotel ved Dødehavet, der vi badet
neste dag i det ramsalte vannet.
Bussen kjørte oss til klippefestningen
Masada, et stort fjellområde. Vi tok
kabelvogn opp til Herodspalass,
fjelltoppen som ble en festning og et
symbol på jødisk heltemot i opprøret
mot romerne. Guiden hadde god
kunnskap om historieopplysningene og
årstall i Bibelen på Jesu tid som han
fortalte om, og reiseleder fortalte og
leste bibelvers til fortellingene på de
bibelske stedene vi besøkte. Vi hadde
lunch i verdens eldste by Jeriko.
Vi stanset ved morbærtreet der de
tror Sakkeus satt og ville se Jesus.
Opp Jordandalen var det ikke
mange møtende biler. Vi hadde to
overnattinger i Tiberias der vi hadde
utflukter fra. Neste dag startet med
båttur på Genesaretsjøen. Da vi var i
Gallilea, besøkte vi Tabga hvor Jesus
gjorde brødunderet. Videre dro vi
til Saligprisningens berg der Jesus
holdt bergprekenen. Så reiste vi til
Kapernaum - Jesu egen by hvor han
hadde sin virksomhet. På stranden i
dette området kalte han sine første
disipler. I dag er det bare ruiner som
viser hvor byen lå. Om ettermiddagen
dro vi videre til Golanhøydene. Vi
besøkte Bebudelseskirken i Nasaret
og kjørte deretter over til Haifa, hvor vi

besøkte Eliaskirken som Den Norske
Israelsmisjon står bak. Etter lunch hos
druserne på Karmelfjellet, reiste vi til
Eliasstøtten. Her så vi utover den store
Harmageddonsletta. Fjellet har sin rike
fauna med blant annet eik og oliventrær,
og vi så mange mandeltrær som stod
i blomst. Senere på dagen besøkte vi
Cæsarea som ligger ved havet. I dag
er det bare ruiner der, men et veldig
fint sted. Resten av oppholdet var i
Jerusalem med fire overnattinger der vi
hadde utflukter fra. Frokost, middager
og samlinger om kveldene gjorde at vi
ble en sammensveiset gjeng.
Vi byttet til skuddsikker buss da vi skulle
til Samaria på Vestbredden. Det var bra,
for da vi kjørte på vei opp mot Garisim

ble vi overrasket av store steiner mot
vinduene. Sjåføren ringte politiet som
kom raskt til. Det var ungdommer som
trodde vi var en Israelsk skolebuss. For
mange ble dette en sterk opplevelse. I
Samaria besøkte vi Shilo, velsignelsens
fjell Garisim og Elon Moreh hvor
Abraham fikk landløftene. Denne
dagen avsluttet vi på Holocostmusset.
Vi var også i Betlehem, Fødselskirken
og hyrdemarkene, og vi fikk tid til
litt shopping. Fredagskvelden var vi
ved Vestmuren eller Klagemuren der
ortodokse jøder var på vei til sabbaten
som startet ved solnedgang. Spesiell
opplevelse å se.
På lørdag gikk vi Palmesøndagsstien
fra oljeberget til Getsemane. I hagen
sang vi: «Hin time i Getsemane,
jeg aldri glemme kan, da jeg i angst
og blodig sved, fikk se deg Gud og
mann». Vi var innom Hanegalkirken på
Sionsberg. Vi gikk Via Dolerosa opp
til Golgata og Gravkirken. På Gordons
Golgata, nattverdsamling og vi var inne
i gravstedet der Jesus ble lagt etter
korsfestelsen. Sterke opplevelser. «Han
er oppstanden, halleluja. Lov Ham og
pris Ham, Halleluja. Jesus, vår Frelser,
lenkene brøt, han har beseiret mørke
og død». Siste dagen var vi bortom
“Knesset” før vi kjørte til flyplassen i Tel
Aviv. Vi var på Flesland sent om kvelden
17. februar og ser nå tilbake på en ukes
opplevelsesrik tur i Israel for første
gang.

Tekst og foto: Erling Nordanger
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God sommer!

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

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

