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Kunstglasset
er ferdig montert
- velkommen til flott
åpningshelg

Kunstens suksesshistorie i Olsvik
Olsvik kirke nyter godt av mange
frivillige i menighetsarbeidet. Reidun
Oanæs Andersen er en av dem som
trofast har vært med helt fra tiden
før kirken ble innviet 11. november
1990. Reidun har vært medlem
i Menighetsrådet, initiativtaker
med Yngve Jørgensen og andre
til oppstart av Olsvik TenSing,
tekstleser i gudstjenestene, leder
av kunst- og kulturkomitéen helt
fra 1997 frem til i dag. Det er godt å
møte Reidun. Her er et lite intervju
med henne foran innvielsen av
glasskunsten.
Hva var bakgrunnen for å starte
kunst- og kulturkomitéen og den årlige
utstillingsuken i Olsvik?
Da Olsvik kirke ble bygget, ble det
bevilget midler til kirkelige tekstiler, men
midler til andre former for kunstnerisk
utsmykking var det ikke rom for i
budsjettet. Menighetsrådet oppnevnte
en komite, Kunst- og kulturkomitéen,
som skulle komme med forslag til
utsmykking av alterpartiet og skaffe
økonomiske midler til dette. Det ble
utlyst en konkurranse. Kunstveversken
Else Marie Jakobsen vant og fikk i
oppdrag å lage alterteppet. Da det
ble problemer med fullfinansieringen
av prosjektet, sa Else Marie
Jakobsen: ”Hvorfor lager dere ikke en
kunstutstilling?” Og slik gikk det. Den
første utstillingen ble holdt i 1998. Den
var tenkt som en engangsforeteelse.
Men siden utstillingen ble godt
besøkt og ga et fint overskudd, ville
Menighetsrådet at arrangementet skulle
gjentas.

vi har holdt på. Når vi i dag kan glede
oss over Nupens vakre glasskunst,
er det godt å vite at midlene fra
Olsvikutstillingen har vært med å gjøre
dette mulig.
Hvilke instanser har dere samarbeidet
med, og hvordan har dette arbeidet
utviklet seg?
Vi har selvfølgelig samarbeidet med
Menighetsrådet som er komitéens
oppdragsgiver. Rådet tar stilling
til forslag fra komiteen og forvalter
fondsmidlene. Kulturkontoret i
Fyllingsdalen og Laksevåg har vært en
god støttespiller, både finansielt og på
annen måte. I tillegg har vi samarbeidet
med Lions-klubber i området. Vi har
også mottatt økonomisk støtte fra
Sparebanken Vest.
Hva har dere fått av respons/
tilbakemeldinger fra lokalmiljøet og
byen?
Utrolig mye positiv og oppmuntrende
respons. Det kommer besøkende fra
hele Bergen. Vi skulle likevel ønske at
flere fra vårt lokalmiljø ville komme og
se utstillingen og delta i de kulturelle

arrangementene.
Har det vært vanskelig å finne kunstnere
og kulturpersoner som ville delta i
kulturuken?
Ikke vanskelig, akkurat, men det
har medført en god del jobbing. Vi
har orientert oss i kunstnermiljøene,
vært rundt på utstilllinger og brukt
de kontaktene vi hadde. Vi har også
fått gode tips både fra kunstnere og
besøkende på utstillingene.
Hva har arbeidet gitt deg som leder av
komiteen i disse årene?
Svært mye glede og gode opplevelser.
Jeg er blitt kjent med spennende og
interessante kunstnere. Nevner spesielt
Else Marie Jakobsen som jeg møtte
flere ganger, både her og i hennes
hjem i Kristiansand. Hun var et varmt
og engasjert menneske og en stor
kunstner.
Det er ellers en stor glede å se at
besøkende får en opplevelse når de
kommer inn på utstillingen.
Har du noen spesielle høydepunkter du
vil trekke frem?

Hadde dere noen klare mål for arbeidet?
Det første målet var å fullfinansiere
teppet. Etter hvert ble det viktig for
oss å invitere folk i menigheten og i
Stor-Bergen til å se og oppleve god
kunst og godt kunsthåndverk.Vi syntes
det var meningsfullt at det skjedde i
kirkens lokaler. Kunsten er en del av
skaperverket.
En annen målsetting har vært å
samle inn midler til et fond for videre
kunstnerisk utsmykking av Olsvik kirke.
Fondet har økt betraktelig i de 16 årene
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Nupen-glassene i taket monteres forsiktig ved hjelp av heisekran.

Vi har korte tidsfrister når vi skal sette
opp utstillingen. Det er et høydepunkt
hvert år når vi så vidt klarer å bli ferdige
til åpningsseremonien.
Noen du vil takke?
Alle de som har vært med i komiteen
gjennom mange år. De har vist
entusiasme, innsatsvilje og utholdenhet.
Har du noen spesielle ønsker for
arbeidet videre?
Jeg ønsker at det var flere som hadde
lyst til å gjøre en innsats i komiteen.
Noe du ønsker å tilføye?
Jeg håper at den kunstneriske
utsmykkingen vil føre til at folk i
nærområdet får et sterkere forhold til
kirken og til det budskapet som kirken
skal formidle.
På vegne av Olsvik kirke sier vi hjertelig
takk. Vi er glad for deg.
Tekst:
Sissel Alvsåker Kolaas og Gunnar Kolaas

Bilde fra monteringen av alterteppet i 1999.
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Andakt

av Arthur Pilskog

Jeg løfter mine øyne...

Fra vi fikk de nye kunstglassrutene i
Olsvik kirke i sommer, har nok mange
av dem som har vært innom kirken,
løftet blikket i ordets helt konkrete
mening! De fleste har tatt seg tid til å
beskue de nye fargene og mønstrene.
Det gir anledning til ettertanke: Er
det noe mer enn bare det vi ser ved
første øyekast? Får du et glimt av en
sammenheng, et budskap?
Alt som skjer i kirken: liturgien,
inklusiv de mektige orgeltoner, som
lyder i kirkerommet, forkynnelsen,
salmesangen og kunsten, er med og
berører våre tanker og vårt sinn! Det
hjelper oss å løfte blikket fra det vi
til vanlig har våre øyne festet ved. I
dagliglivet kan vi ofte bli oppslukte av så
mangt. Vi merker ikke hvor jordbundne
vi er. Vi glemmer at det er en himmel
over oss. Da er det godt at vi kan
samles i kirken. Våre øyne må venne

Min salme
NoS 291
Syng for Herren, sol og måne,
alle stjerner han har tent!
Syng for Herren, høye himmel,
som er over jorden spent!
Syng for Herren, hav som bruser,
skodde, regn og vind og snø!
Syng for Herren, trær og steiner,
blomster, blad og minste frø!
Syng for Herren, fjell og vidder,
ville foss og stille strand!
Syng for Herren, alle fugler,
alle dyr i skog og vann!
Syng for Herren, du Guds kirke!
Sangen stiger lys og klar.
Barn i hele verden priser
Gud, sin Skaper og sin Far.
T: Anders Frostenson
O: Johannes Smemo

seg til det himmelske lys, slik som når
vi kommer inn i et annet rom, der lyset
er annerledes enn det utenfor. Kirkens
mange symboler, farger og bilder blir
en hjelp sammen med sangen og
musikken, til å se litt av det himmelske
lyset. Det er riktignok bare antydninger
av det veldige i himmelen, men likevel,
en viktig ramme omkring det alteret,
som er bygget for Gud i Olsvik. Det som
skjer i kirken, i Guds hus, er med og
vender våre øyne mot kirkens sentrum,
han som har skapt oss og er vår frelser.
Fra lenge før kong Davids tid har
mennesker kommet sammen på hellige
steder, for å tilbe Gud. De hadde
forventning om at Gud så til dem og talte
til dem. David skriver i salme 121 at han
i tillit, løfter sine øyne til Gud, himmelens
og jordens skaper. Han regnet med
ham, som sin vokter. Vi tar til oss Davids
ord. Det er den samme Gud som hjelper
i dag. «Han lar ikke din fot bli ustø, din
vokter blunder ikke.»

Som gammel korgutt har jeg sammen
med Korguttene på Laksevåg fått
muligheten til å formidle mange
salmer og sanger. Spesielt vil jeg
nevne «Lovsang» av L v Beethoven
«Al Himlen priser den Eviges Ære»
og ikke minst «Sanctus» av Franz
Schubert. «Hellig, hellig, hellig er
vår herre Gud. Hellig, hellig, hellig er
hans allmakts bud».
Når jeg har fått mulighet til å lytte til
Olsvik TenSing med sine unge, kraftfulle
stemmer og gode budskap, gjennom sin
formidling av sang og salmeskatter, og
også det andre kor og enkeltpersoner
har formidlet gjennom sang og salmer,
har dette hatt en personlig formidling for
meg, og for ikke å forglemmer Runes
orgeltoner, da er det hele fullkomment.
Når jeg fikk i oppdrag å finne min salme
var det nok mange salmer jeg kunne
stoppet ved, noe som treffer meg
personlig i ord og tone. Her finnes et
stort utvalg med mektig budskap.
Som gammel speider har friluftsliv og

Ut fra kirkens topp vil lyset fra de blå
glass skinne og være med å bringe
budskapet ut, om at her i Olsvik kirke,
samles mennesker også i 2013, for
å tilbe, takke og tjene himmelens og
jordens skaper.
Strålene fra de fargede glass, sammen
med alt det gudstjenesten gir oss, er
med oss ut i hverdagene. Det inspirerer
oss til å fortelle om himmelens rike til
stadig nye. Slik at Guds vilje vil skje
blant menneskene, som i himmelen, slik
også i Olsvik.
Bønn: «Må vår himmelske Far gi oss
lys til hjertets øyne, så vi får innsikt i
det håp han har kalt oss til, og hvor
overveldende hans kraft er hos oss, som
tror. Med denne veldige makt og styrke
reiste han Kristus opp fra de døde!»
(Paulus i Efeserbrevet)

naturopplevelser blitt en del av mitt liv,
derfor stoppet jeg ved denne salmen
av Anders Frostenson, svensk prest og
forfatter. Den har mange elementer som
beskriver naturen i Guds skaperverk
og som taler direkte til meg. Når vinden
suser i tretoppene, når elven renner
stille eller fossen bruser. Når fuglene
triller sine vakre toner eller forskjellige
dyrelåter faller inn og samtidig føle
stillheten. Se variasjonene i vårens
spirende kraft, høstens vakre fargespill
eller vinterens snøhvite drakt. Da er vi
inne i den store Katedralen under Guds
himmelhvelving, Guds skaperverk. Da er
det godt å stemme i med denne salmen:
«Syng for Herren, du Guds kirke!
Sangen stiger lys og klar.»
Jeg tar også med refrenget fra en annen
salmeskatt: «Herlig sangen der skal
bruse, sterk som lyden av en mektig
flod: Ære være Gud og lammet, som oss
kjøpte med sitt blod!» (NoS 858)
Tekst: Otto Johannessen

Takk for
gaver!
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. Ved siste opptelling
utgjør dette nærmere 15 000 kroner.
Hjertelig takk til dere alle sammen!
Denne støtten er viktig for menigheten
vår! Den gir oss sammen muligheten
til å drive omsorgsarbeid, barnehage,
støtte ungdomsarbeidet og stå
sammen som en god menighet i
Olsvik!

Mistet
eller
savnet?
Det er fort gjort å glemme igjen
noe i kirken. Vi har en del saker
etter gudstjenester, konfirmasjoner
og konserter, blant annet utstyr til
bunader som sikkert noen savner. Ta
gjerne kontakt med menighetskontoret.

Temakveld
høsten 2013

Månedens anbefaling

Laiv
	
  

Helt siden den høsten for snart 16 år
siden da han holdt konsert i kirken
vår, har Sigvart Dagsland vært min
favorittartist blant norske artister. Han
har en fantastisk stemme som i det
ene øyeblikket er kraftfull og sterk i det
høye registeret, for så å bli sart og myk
i lavere tonehøyder.
Sigvart Dagsland har i alt gitt ut 19 cd-er
og har medvirket på en håndfull andre i
tillegg. Det er nesten vanskelig å velge én
cd å anbefale når det er så mange flotte
å velge mellom. Likevel er det én cd som
har en spesiell plass i hjertet mitt, og det
er cd-en Laiv fra 1996. På dette albumet
samarbeider Dagsland med Stavanger
symfoniorkester. Kombinasjonen av
hans fabelaktige stemme og de flotte
arrangementene til orkesteret har gitt meg
gåsehud mange ganger.
Blant sangene på denne cd-en er Djupe
spor min desiderte favoritt. Melodien som
Dagsland selv har skrevet, er nydelig. I
tillegg tar teksten opp et tema som nok
er aktuelt for mange av oss, nemlig tvilen
vi alle kan oppleve i forhold til troen vår
en gang i blant. Sangen har gitt meg den
trøsten jeg har trengt når tvilen har vært
sterk; vi kan komme til Gud selv når troen
er svak. Hans godhet setter sine spor, og i
kirken finnes hans rike.

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

Andre sanger som også er verdt å lytte
til, er Alt eg såg, Nagen hud, Då barna
forsvant og Kan eg gjørr någe med det?
Dersom du ikke allerede har denne cden, vil jeg foreslå at du tar deg en tur til
nærmeste platebutikk og kjøper denne
perlen.

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?”

Utover høsten blir Sigvart Dagsland å
se i programmet Hver gang vi møtes på
TV2. Da vil alle få mulighet til å høre den
vakre stemmen hans hver uke, og hvis
vi er heldige, får vi kanskje høre noen av
sangene fra Laiv. Jeg krysser fingrene!

Vi starter med et enkelt kveldsmåltid.

Tekst: Anette Hermansen

Lederens
hjørne
Ved menighetsrådsleder Lars Kristan
Stendahl Gjervik

Vel overstått sommerferie til alle som
har hatt den luksusen.
Nupen
Arbeidet med kunstinstallasjonen gikk
veldig bra i sommer. Alt av glass er på
plass og nesten alle nye lys er på plass.
Det er gjort et svært godt stykke arbeid
av håndverkere fra Akasia og Hole
glass, under ledelse av prosjektleder
Kirsti Leiren på BKF/Akasia. Tusen takk.
Jeg vil minne om at vi fortsatt samler
inn penger. Vi har god kontroll, men
prosjektet har blitt noe dyrere enn vi
hadde planlagt. Det er gjerne slik når
man begynner «å pusse opp hus». Tar
vi den, så tar vi vel den også. Det er
særlig den nye belysningen som utgjør
størsteparten
de økte ML.
utgiftene,
- Medliturgavforkortes
ettersom
dette
ikke
lå
inne
i prosjektet
- En liturg er en som leder
i utgangspunktet. Ellers ønsker jeg alle
en liturgi, altså en fast orden
velkommen til innvielseshelgen, kom –
i en kirkelig handling eller
kom dette blir flott.
gudstjeneste.
- En medliturg hjelper liturgen.
Frivillighetskoordinator
- Medliturgen
leser tekst,
leder
Roald
Øvrebø er ansatt
som ny
bønn eller deler informasjon
frivillighetskoordinator.
I tillegg til
stillingen
i Olsvik
er han
ansattmed
som
på vegne
av og
sammen
administrasjonsleder
i Laksevåg
fellesskapet.
menighet. Menighetsrådet har vedtatt
ny stillingsbeskrivelse, det er en liten
profiljustering der vi søker å prioritere
tydeligere helhetlig arbeid med de
frivillige.

Fakta:

Our Chalet - Vår hytte
”Thank you very much for a
wonderful week”. Ja slik lød den
første linjen speiderjentene skrev i
gjesteboken på Our Chalet.
Our Chalet i Adeboden i Sveits er 1 av
de 4 verdenssenter for speiderjentene,
og i tiden 30. juli til 7. august hadde
11 fra Loddefjord I. en opplevelsesrik
uke sammen med 100 speidere fra
England, Japan, Canada og USA. Der
ble mange grenser/barrierer brutt, som
for eksempel å rappellere 25 meter ned
i en slukt, klatre i fjellvegg, pendelhopp
ut fra en bro, vandre ut kl. 03.00 om
natten å gå i 2 timer i stummende
mørke, med hodelykter, for å nå toppen
av Bonderspitz (2546 moh) for å ta i mot
soloppgangen.
I løpet av en uke som dette lærer man
mye om andre lands speiderarbeid
og kulturer, og ikke minst om kulturen
i Sveits. Akkurat denne uken var vi
heldige og fikk med oss to festdager. 31.
juli som var Our Chalet sin 81 årsdag.
Da ble det stor festkake til alle med
81 lys der en fra hvert land var med å
blåse ut lysene. Fritz Inniger 83 år kom
med sitt alpehorn og spilte mange flotte
melodier - til stor applaus. 1. august
er Sveits sin nasjonaldag og da var
man med i den lokale markeringen i
Adelboden - med flagg, ballonger og
lanterner i prosesjonen.
Busstur til den kjente turistbyen
Interlaken fikk vi også med oss,
der ble det blant annet besøk i en
sjokoladefabrikk. Der ble det innføring i
prosessen og ikke minst smaksprøver.
Til den internasjonale kvelden hadde vi
med Vestlandslefser, Mors flatbrød og
geitost - og alt falt i god smak hos alle.
Det blir ingen overraskelse dersom noen
av jentene drar tilbake til Our Chalet.
Tekst: Margith Johnson
Foto: Louise Løkeland og Margith Johnson
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Velkommen til
Olsvik Åpen Barnehage!
I menighetens egen åpne barnehage
er det viktig at både store og små
trives. Du og barnet ditt kan komme
og gå når dere ønsker innenfor
åpningstidene.
I tillegg kan dere fritt velge hvilke
aktiviteter dere vil delta på. Like viktig
er det sosiale fellesskapet som både
voksne og barn i vår barnehage blir
en del av. Vi vil gjerne at både voksne
og barn skal finne seg til rette hos oss.
Derfor tilbyr vi tilrettelagte aktiviteter,
og mye lek og sosialt samvær. Vi har et
godt innemiljø og en flott lekeplass ute!

Foreldre/brukere har ansvaret for barna
de har med i barnehagen. Personalet,
Nina og Gerd, planlegger, legger til rette
for og deltar i dagens aktiviteter. Det er
samlingsstund hver dag kl. 11.00, ulike
formingsaktiviteter, turer og mye annet
spennende. Vi serverer smørelunsj
hver gang. Her er skiver, pålegg, kaffe,
te og melk, et flott måltid til 35,- per
familie. (Ellers er det gratis å bruke
barnehagen!) Det er fullt mulig å ta med
egen matpakke.
Målgruppen er barn fra 0 til 6 år. Vi
har spesielt tilrettelagte grupper for de

eldste barna på fire år og eldre. Husk
også at det er babysang i kirken hver
mandag!
Vi har åpent mandag og fredag fra 9.0014.00 og onsdag fra 9.00-15.00
Olsvik Åpen Barnehage følger
skoleruten.
Vil du vite enda mer så følg oss på
Facebook eller sjekk hjemmesiden:
http://olsvikåpenbarnehage.no/
Tekst og foto: Bjarne B. L. Andersen
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Å møte mennesker på livets torg
Vi møtes i kirken – selvfølgelig,
det er her det skjer. Som Bergens
Tidende tidligere har skrevet om er
det et yrende liv i kirkene i Bergen.
På hverdag og helg, slik er det også i
Olsvik. Hver dag er det stor aktivitet
og luksusproblemet med for mye
aktivitet i forhold til plass, er allerede
aktuelt. Samtidig har vi mange planer
om nye tilbud, både på dagtid og
kveldstid, ukedag og helg. Det er
kjekt å være på et lag der det skjer
mye spennende og bra.
Det er altså i kirken det skjer. Det vil
si, det er like naturlig for Gunnar å
møte mennesker andre steder. På
den nye kirkebenken på Vestkanten,
hjemme hos folk, på institusjoner eller i
bofellesskap, på butikken, på tur eller på
arbeidsplassen.
«Det er viktig å møte folk der de er, på
livets torg. Oppdraget vårt er jo å være
vitner og fortelle om hva vi tror på i møte
med mennesker vi møter der de er. Det
finnes ikke et kristelig liv ved siden av
det andre daglige livet, enten så er vi
vitner eller så er vi det ikke. Jeg er den
jeg er hvor som helst. Det å være kristen
er ikke noe man skrur av og på», sier
Gunnar.
Jeg tenker at det kanskje høres litt
voldsomt ut. Hva med tvilen? Hva med
de gangene der du håper at ingen skal
spørre deg om hva du tror på? Eller når
det forventes at du må forsvare andre
kristne, som du slettes ikke er enige
med. Gunnar utdyper:
«For meg er det ingen gradering av
kristne, det er ingen som er mer kristen
enn andre. Enten så tror du at Jesus
er avgjørende for ditt liv eller så tror
du det ikke. Så svinger det selvfølgelig
hvor mye du tror og hvor mye du tviler.
Disse går på mange måter hånd i hånd.
Tvilen utfordrer troen og det er bra. Uten
tvilen kan vi bli skråsikre, unyanserte
og få tunnelsyn. I bibelen står det at om
du bare har tro som et lite sennepsfrø,
ja så er det nok. (Sennepsfrøet var på
den tiden et symbol på det minste frøet
de kjente til, bittelite.) For meg blir det
meningsløst og for eksempel snakke
om du er personlig kristen eller ikke.
Hva er i tilfelle det motsatte? Upersonlig
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kristen? Nei, ingen skal sjekke vår tro,
hvor mye vi tror eller hvilken plass den
har i våre liv. I mange kristne kulturer
har det vært en misforstått sosial/religiøs
kontrollfunksjon der troen ikke har vært
så frigjort, men mer regelbundet. En har
vært mer opptatt av hva som ikke er lov
og hvordan man skal oppføre seg. Jeg
tenker at troen skal være fri. En frigjort
kristentro har rett til alt, men ikke alt
gavner. Mens en regelbundet kristentro,
den tar knekken på troen vår.»
Vi er heldige som har Gunnar i Olsvik
kirke. Han er stødig og raus, direkte
og utfordrende, samtidig tålmodig og
inkluderende. Det skal mye til for ikke å
like Gunnar. Med sin folkelige og joviale
væremåte kommer han lett i prat med
dem han møter. Jeg har gledet meg
til denne samtalen, Gunnar er en klok
mann det er lett å prate med.
Fra Fana til Olsvik
Gunnar vokste opp i Fana og ble tidlig
aktiv i Fana KFUK-KFUM med klubb og
TenSing-arbeid. Da var han tenåring og
konfirmant selv.
«11. september 1972 var jeg med å
starte Blessing TenSing i Fana. Da var
jeg 17 år og vi lånte penger for å kjøpe
instrumenter. Min far måtte kausjonere
for vi var ikke 18 år ennå. Da hadde
jeg gått i Bergen TenSing i tre år, og
sammen med blant annet Dag Instanes,
Elise Sandnes og Svein Martinsen
startet vi opp. Jeg ble engasjert i barneog ungdomsarbeidet fordi de trengte en
som kunne spille gitar til sangene. Dette
var under den store jesusvekkelsestiden
på 70-tallet og på Norges KFUK-KFUM
sitt store tenåringstreff, TT i 1972 i
Bergen grep Gud inn og sa at jeg skulle
bli prest. På den tiden var det en sterk
kalls-opplevelse og mange ble prester
og diakoner rundt om i Norge. Jeg
gikk på handelsgym og skulle egentlig
begynne på handelshøyskolen da
dette skjedde. I stedet ble det teologisk
utdanning. Jeg hadde kjæreste i Bergen
og tok derfor språkene her. Jeg møtte
en rumensk jøde som underviste oss
i hebraisk på UiB og tok samtidig
eksamen i kristendom på NLA.
Fra NLA-miljøet i Sandviken dro vi til
Oslo hvor jeg studerte videre på MF

fra 1976-80. Opp igjennom har det
vært viktig for meg og min kone Sissel
(kjæresten) å bidra aktivt i nærmiljøet.
På Stovner øverst i Groruddalen drev
jeg og Sissel barnekor og TenSing,
da hadde vi også fått barn selv. Jeg
ble ordinert som 25-åring 24. august
1980 i Domkirken i Bergen. Etter
ordinasjonen har jeg vært marineprest
på Haakonsvern, ungdomsprest i Os
(Den første i Norge som ble ansatt av
en menighet finansiert av givertjeneste),
prostiprest i Skien og Porsgrunn og
residerende kapellan i Klevstrand
menighet i 11 år. Etter det ble jeg prest
i Haslum menighet i Bærum hvor jeg
jobbet fra 1997 til jeg begynte her i
Olsvik menighet i 2005.»
Hvorfor valgte du å søke deg til Olsvik?
«I 2005 var jeg 50 år, og vi begynte
å snakke om hvor vi skulle ende opp.
Sissel og jeg ønsket å bli gamle i
Bergen, selv om det var godt å bo i
Bærum. Vi bodde østpå i 25 år; det
var en rik og fin tid. Da begynte vi å
se oss om i Bergen. Olsvik var jo ute
på landet for oss som kom fra Fana,
den store utbyggingen kom etter at vi
flyttet til Oslo. Jeg hadde jobbet mye
med prepkurs og familierådgiving i
Bærum. Et godt og troverdig diakoniog ungdomsarbeid er sentralt for meg.
Olsvik søkte etter en prest som ville
jobbe med diakoniarbeid og som ville
åpne kirken for de mange. I tillegg var
det vesentlig for meg at det var TenSing
her, det var avgjørende for min søknad
hit. Det er et privilegium å få jobbe med
ungdom, så mye spennende som skjer,
ledertrening, trosliv, andakter, det hele
mennesket som tas på alvor.
Det var flott å komme hit fra en gammel
steinalderkirke, til en arbeidskirke i et
drabantstrøk. Jeg ønsket å bli utfordret
til nye arbeidsformer og samarbeid.
Olsvik hadde en utlysning som utfordret
oss. Litt underlig å komme som en
utenifra, fordi folk her kjente oss ikke.
På en måte utenforstående bergensere.
Jeg er veldig glad for at vi kom hit.»
Sorgen og gleden
Jeg tenker at det må være slitsomt
å møte så mange mennesker som
sørger. Som har mistet noen eller noe.

vi vet er det veldig mange som bruker
kirken nå om dagen. Det er full aktivitet
gjennom uken med for eksempel, åpen
barnehage, ulike konfirmantgrupper,
formiddagstreff, legoklubb, barnekor,
TenSing, temakvelder, babysang, ulike
utvalg og råd, konserter, kunst og kultur
arrangement og så videre. Også på
gudstjenestene på søndagene er det
mange som deltar, selv om det er plass
til fler. Kan du fortelle litt om hva du
tenker om Gudstjenestens plass i alt
myldre av aktivitet i kirken.

...møte med
Gunnar

Samtidig svinger det jo veldig i jobben
din. Du møter jo også mange i glede,
for eksempel på festdagene dåp,
konfirmasjon og bryllup, eller i andre
sammenhenger. Dette med sorgen og
gleden som to størrelser i livet som
henger sammen har lenge interessert
meg. Kan du si litt om det fra ditt ståsted
som prest?
«Det er et privilegium å være prest,
det må være et av de mest varierte
og mangfoldige yrkene man kan ha.
Mesteparten av arbeidet er å møte
mennesker som modig forteller sin
livshistorie, det er lærerikt. Etter 33 år
som prest har jeg hørt mye og vært
medvandrer et lite stykke i manges
liv. Det er veldig verdifullt og gir
mening. Det er godt å oppdage at det
er sårbarheten som knytter folk mest

sammen, ikke flinkheten eller det vi får
til, men når vi opplever noe vanskelig
sammen og når vi deler livet vårt med
andre. Når vi gjør oss sårbare og slipper
andre inn, da styrkes relasjonene og
kjærligheten vokser. En samtale kan
tappe deg for energi, mens den du
snakker med blir lettere, samtalens kraft
er stor. Samtidig gir det meg energi å
møte og snakke med andre mennesker,
det er en berikelse. Møtene gir nye
perspektiver på livet, de gjør noe med
meg. Jeg tenker at vi i dagens samfunn
godt kan være litt rausere og gi litt mere
plass til hverandre og det som er viktig
for hver enkelt.»
Gudstjeneste på menighetens
premisser
Til sist må vi snakke litt om
Gudstjenesten på søndagene. Som

«Gudstjenesten er vår fellessamling.
I hverdagskirken møtes ulike
grupperinger rundt felles aktiviteter eller
fokus, det er bra og verdifullt i seg selv.
Mange har sine viktigste trosfellesskap
her. På søndagen kan vi møtes alle
sammen til fellesskap og feiring! Gud til
ære, oss til gavn. Målet må være at de
som kommer har lyst til å komme igjen.
At det oppleves godt og meningsfylt
å delta på Gudstjenesten. I Olsvik
har vi et variert Gudstjenesteliv med
mange ulike Gudstjenestetyper som
for eksempel ung messe, lysmesse,
ulike konfirmasjonsgudstjenester,
familiegudstjenester og så videre.
Gudstjenesten må være på menighetens
premisser. Vi er såpass kresne at vi
kommer ikke tilbake med mindre vi får
noe ut av det. En gudstjeneste er en
ferskvare for meg, den skjer der og
da i møte med menneske og Gud. For
meg er gudstjenesten et slags drama,
ikke en forestilling. Vi som er der deltar
alle sammen. Ulike Gudstjeneøyeblikk
kan forandre menneskers liv. I
Gudstjenesten kan vi alle finne en
inngang til våre trosliv.»
Som tidligere nevnt er vi heldige som
har Gunnar ansatt hos oss. Vi er i
grunnen veldig heldige som har så
mange flotte ansatte. På vegne av
menighetsrådet vil jeg takke Gunnar
og alle våre ansatte for godt samarbeid
og godt arbeid. Dere møter mennesker
i ulike livssituasjoner og livsfaser med
en trygg, raus og positiv holdning.
Sammen gjør dere en positiv forskjell i
menneskers liv.
Tekst: Lars Kristian Stendahl Gjervik
Foto: Petter Solheim
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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

Diakon

Menighetsped.

Styrer - åpen
barnehage

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

Adm.leder

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

Olsvik menighetskontor

Marylena Falch-Christensen
Christian Matre
Emilie Meidell
Enya Bergersen
Ulrik Skare Kronstad
Nathalia Fjeld Skulstad
Ulrik Rehder Tennebekk
Andrina Skagestad Kleppe
Sara Langøy Berglund
Olivia Nonås
... i andre kirker
Susanne Eline Sletten Arefjord,
Fjell kirke
Oscar Stordal Geitskaret,
Birkeland kirke
Henrik Odin Mellingen Haugland,
Johanneskirken
Linnea Rauset-Hvidsten,
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Roald Øvrebø
Jobb: 55 59 71 94

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

Loddefjord kirke
Liam Rauset-Hvidsten, Loddefjord kirke
Ariel Marlen Birkeland, Loddefjord kirke
Filip Engesæter, Loddefjord kirke
Emilie Mølstre Jokakimsdatter,
Bodø Domkirke
Evine Alexandra Berstad,
Storetveit kirke
Jonas Hitland Johansen, Laksevåg kirke
Nathaniel Aaberg-Fjell, Fjell kirke
Martin Vikne, Kausland kirke
Lilly Breivik, Loddefjord kirke

døde
Øystein Gudmundsen
Ingolf Fosse
Edvin Mindor Nilsen
Arnstein Skipenes

vigde
Wenche Hansen og Morten Hauge
22.06.2013 Loddefjord kirke
Eline Margrete Hansen
og Birger Helge Hjellum
29.06.2013 Olsvik kirke

offer
Juni
16. Menighetsarbeidet
2 273,00
30. Kristent Interk. arbeid 4 286,00
Juli
14. Himalpartner		
28. Kalfarhuset		

4 058,00
1 921,00

Menighetskalender
gudstjenester

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

Søndag 29. september
19. søndag i treenighetstiden
11.00: Diakoniens dag ved
Abelseth. Nattverd. Takkoffer
til Diakoniarbeidet i Olsvik.
Luk 9,57-62.

Søndag 20. oktober
22. søndag i treenighetstiden
11.00: Ung Messe ved Kolaas.
Nattverd. Takkoffer til TVaksjonen, Folkehelsen.
Luk 10,25-37.

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

Søndag 15. september
17. søndag i treenighetstiden
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Egil Morland. Dåp og nattverd.
Takkoffer til De tre høyskoler
(NLA, Gimlekollen, Staffeltsgt.)
Mark 5,35-43.

Søndag 6. oktober
20. søndag i treenighetstiden
11.00: Gudstjeneste ved
Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Norges
Samemisjon, Bergen krets.
Matt 18,1-11.

Søndag 27. oktober
Bots og bededag
11.00: Gudstjeneste ved
Rørtveit. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetsarbeidet
Luk 15,11-32.

Søndag 22. september
18. søndag i treenighetstiden
11.00: Familiegudstjeneste
ved Kolaas/Rørtveit. Dåp.
Takkoffer til 1. Loddefjord
KFUK speidere. Mark 1,40-45.

Søndag 13. oktober
21. søndag i treenighetstiden
11.00: Gudstjeneste ved
Abelseth. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetsarbeidet
Luk 12,13-21.

Olsvik kirke

Søndag 1. september
15. søndag i treenighetstiden
11.00: FESTgudstjeneste ved
Kolaas. Nattverd. Takkoffer til
Menighetsarbeidet.
Joh 15,9-12.

Julebasar
kalender
Tirsdag 27/8 kl. 18.00 i Olsvik
grendahus: Oppstart av Strikkekafé
En sosial møteplass for eldre og yngre
som vil komme sammen annenhver uke,
for å drive med håndarbeid, og snakke
med andre mennesker.
Salg av kaffe og vafler.
Arrangør: Laksevåg frivilligsentral
www.laksevag.frivilligsentral.no
Torsdag 29/8 kl. 18.30 i Olsvik kirke:
Dåpssamling.
Fredag 30/8 kl. 11.-16. i Olsvik kirke:
Seminar med innlegg og panelsamtaler.
Hovedinnleder er professor Gunnar
Danbolt.

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

Fredag 30/8 kl. 16.30 i Olsvik kirke:
Biskop Halvard Norhaug innvier den nye
glasskunstutsmykningen av Kjell Nupen.
Kjell Nupen med flere deltar. Alle er
velkomne.
Lørdag 31/8 i Olsvik kirke:
Festkonsert - program kommer.
Mandag 2/9 i Olsvik kirke: Oppstart av
Babysang.
Onsdag 4/9 kl. 19.00 i Olsvik kirke:
Samling for alle som hjelper til på
gudstjenestene.

Mandag 16/9 kl. 19.00-21.00 i Olsvik
grendahus: Kurs i slektsgransking
Hvem er du, og hvor kommer du fra?
Lær bruken av kilder på nett og i arkiv
for å sette opp ditt eget familietre. Ta
med egen PC, dersom du har anledning
til det. Påmelding til astrid.aarvik@
bergen.kommune.no eller tlf: 409 22 846
(negrenset deltakerantall)
Kurset er gratis! Salg av vafler og kaffe
Arrangør: Laksevåg frivilligsentral
www.laksevag.frivilligsentral.no

Mandag 30/9 kl. 19.00 i Olsvik kirke:
Temakveld
Rune Øystese fra NLA kommer og
Torsdag 5/9 kl. 12.00 i Olsvik kirke:
snakker om temaet «Uten at dere vender
Formiddagstreff. Enklere liv kommer og
om og blir som barn... (Matt. 18,3). Er det
demonstrerer. Andakt ved Marit Bjørsvik. mulig for oss å forstå hva Jesus mente
med dette?»
Torsdag 8/9 kl. 19.00 i Olsvik kirke:
Menighetsrådsmøte i Kjøkkelvik bhg.
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Sommertur
13. juni hadde Formiddagstreffene
sin sesongavslutting med tur til
Norheimsund og Fartøyvernsenteret.
Det ble en interessant opplevelse, enten
man er interessert i båt eller ikke. Vi fikk
se en ny båt ta form, men på den gamle
måten. Vi fikk også se og gå ombord
på gamle kjente ferjer som ventet på
restaurering.
På reipslagerloftet fikk vi se hvordan
godt tau ble laget – ja noen av oss fikk
lage vårt eget tau. I “kinoen” fikk vi se
filmen som brakte oss tilbake til den
tiden da båten var eneste forbindelse
innover fjordene.
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Etter så mye inntrykk smakte det godt
med god kraftsuppe og brød, lefse og
kaffe. I Norheimsund kirke hadde vi
en god andaktstund ved sokneprest
Lars Arne Vik og Brith Barsnes Bjordal
gledet oss med sin sang. Før vi vendte
hjemover var vi en tur forbi Øystese til
Steinstø. Der fikk vi anledning å kjøpe
lefser, syltetøy og eplekake. Været var
heller grått og vått hele dagen, men
det la så absolutt ingen demper på
forsamlingen.
Tekst og foto: Margith Johnsen

Kreative Tone!
I desember 2012 startet Tone Ekerhovd som ny
menighetspedagog i Olsvik kirke, og som seg hør
og bør er her en presentasjon av henne.
Tone Ekerhovd er utdannet menighetspedagog og
dramalærer, og har jobbet i forskjellige menigheter.
Tone trives godt med å jobbe med barn og
unge. «Å kunne leke samtidig som man gjør en
meningsfull jobb innenfor kirken er helt utrolig»,
sier hun. «De gode møtene med mennesker og i
samarbeid kunne spre Guds ord - det gjør jobben
helt fantastisk», fortsetter Tone. En av grunnene
til at hun fant veien til Olsvik kirke, var at hun
kjente til at Olsvik kirke er opptatt av kultur og
at man fikk lov til å være kreativ i arbeidet. «Jeg
ble veldig godt mottatt i Olsvik, og det er en rik
menighet med tanke på alle de flotte menneskene
og arbeidet som gjøres her. Det er en flott stab
som samarbeider godt, et bra menighetsråd og en
menighetsrådsleder som virkelig er inspirerende».

så jeg får
møte barn i
alle aldre med
varierte og fine
oppgaver», sier hun.
Til slutt kommer Tone
med en stor oppfordring:
«Vi trenger frivillige for
å kunne sette i gang alle
prosjektene vi har lyst til. Det
er også sammen med frivillige vi
bygger menigheten. Mennesker i alle
aldre som bidrar med det de kan og liker,
og dermed skaper gode møtepunkt på
tvers av alder og interesser. Kom og vær kreative
med oss!».

Tone jobber med Trosopplæringen i kirken, i
samarbeid med Bjørnar Sangolt og Hans-Petter
Dahl. De har allerede store planer for høsten,
med blant annet nye tiltak for 3- og 5-åringene
og for 5.-7. trinn. I tillegg fortsetter arbeidet med
Barnas og Legoklubben. Tone skal også ha
to konfirmantgrupper dette året. «Jeg skal ha
kunstkonfirmantene og en samtalegruppe,

Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Formiddagstreff:
5. september
DEMONSTRASJON – Enklere liv
Andakt v/Marit Bjørsvik
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

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
Alle møtene varer fra kl. 12. til ca. kl. 14.
og har en liten utlodning
og god bevertning.
Alle er hjertelig velkommen!
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Det skinner i blått
- Fyrtårnet i Olsvik

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

Seminar og innvielse av Kjell Nupens
utsmykking fredag 30. august
Seminar kl. 11.00-16.00

Salme 						
Velkomsthilsen
Hvorfor kirkekunst?
Panelsamtale – tema: Hvorfor kirkekunst?
Lunsj kl. 13.00
Musikk
Kirken som kulturarena
Panelsamtale – tema: kirken som kulturarena

Seminar med lunsj er gratis. Påmelding
for lunsj send e-post til:
bjarne.andersen@bergen.kirken.no

Festkonsert
lørdag 31. august kl. 18.00
Medvirkende:
Loddefjord sangforening v/dirigent Janiche Dam Rusti
Nybø brass v/dirigent Aage Nesbø
Blåsergruppe fra Alvøens musikkforening, v/dirigent
Bengt Florvåg
Haugatunkoret v/dirigent Kari Sæle
Kantor Rune Klevberg, orgel

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

Innvielse kl. 16.30
Fanfare ved blåsere
Salme

Medvirkende:
Biskop Halvor Nordhaug
Kjell Nupen
Jørn Henning Theis, leder i Bergen Krk.lige Fellesråd
Lars Kristian Stendahl Gjervik, menighetsrådsleder
Reidun Oanæs Andersen, leder av kunst- og kulturk.
Kantor Rune Klevberg, orgel
Erik Andersen, trombone
Olsvik TenSing, dirigent Anette F. Hermansen

Festgudstjeneste med
kirkekaffe
søndag 1. september kl. 11.00

