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Olsvikutstillingen 2
Velkommen!
Olsvik kirke har nettopp opplevd
en flott festhelg i forbindelse med
innvielsen av Kjell Nupens glasskunst
i kirkerommet. Det var en glede for
Kunst- og kulturkomiteen å se at
den kunstneriske utsmykkingen som
komiteen har jobbet for i mange

år, nå er blitt til virkelighet. Men
komiteen stanser ikke med det. Det
er fremdeles en utfordring å invitere
folk i lokalmiljøet og Stor-Bergen til å
oppleve god kunst og kunsthåndverk i
kirken. I tillegg trengs det ennå midler
til fullfinasiering av glasskunsten. Vi

inviterer derfor til den 16. kulturuken og
Olsvikutstillingen, også denne gangen
med mange spennende kunstnere og
et rikholdig kulturprogram, både for
store og små. Velkommen lørdag 19.
oktober og hele den følgende uken.
Tekst: Reidun Oanæs Andersen

Årets utstillere
14 billedkunstnere og kunst-håndverkere er representert
ved årets utstilling. Det er stor bredde i de kunstneriske
uttrykksformene som omfatter: maleri, akvarell, grafikk, smykker,
glass, keramikk, samt tekstil. Ett av formålene med utstillingen er
å samle inn midler til Nupens glasskunst i Olsvik kirke.
30 % av salget ved Olsvikutstillingen går til kirkens utsmykkingsfond.
Bildende kunst
Kjell Nupen, Kristiansand: grafikk
Jørgen Holen, Oslo: grafikk og maleri
Kristian Finborud, Voss: grafikk
Eva Langaas, Oslo: grafikk
Sissel Blystad, Bergen: vev og foto
Åshild Haugsbø,Voss: akryl og silketrykk
Tekstil og kirkekunst
Åse Eriksen, Bøvågen: tekstil, kirkekunst
Anna Bolstad, Kjerrgarden: tekstil og stofftrykk
Torild F. Velure, Fana: hatter
Keramikk
Liv Sundal, Knarrevik: keramikk
Gro Kjellnes-Løvik, Aukra: keramikk
Glass
Varmt glass, Bergen
Smykker
Benarik, Stavanger: smykker
Liv Løding Dalastøyl, Søgne: smykker

“Storebjørn og Lillebjørn”
Dukketeater har blitt en hyggelig tradisjon i Kunst- og
kulturuken, og i år presenterer vi ”Storebjørn og Lillebjørn” figurteaterforestilling av og med Teater Uno og Lys Levende
Adele. Dette stykket bygger på bildeboka ”Mina og Kåre” av
Anna Høglund, og passer for barn fra ca. 3 år og oppover. Vi
ønsker store og små velkommen til teater i Olsvik kirke lørdag
26. oktober kl 16.00!
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Liv Sundal

2013
“Vandringskveld”

«Den moderne pilgrimen - hvorfor
vandrer han, og hvor går han hen?»
Tirsdag 22. oktober inviterer vi til en
spennende kveld med spennende
tema og god musikk. Eivind Luthen,
leder av Pilegrimsfellesskapet
St. Jacob, vil fortelle om og
vise bilder fra gamle og nyere
pilegrimsveier.
Han har lang erfaring med
pilgrimsvandring og har ledet
vandringer i inn- og utland. Han
har skrevet flere bøker om emnet
og deltatt i tilrettelegging av nye
pilgrimsruter. Mennesker har til
alle tider kjent en dragning mot
yttergrensene for tilværelsen. Mot de
punkter der alt stanser opp. Hva ligger
bortenfor? Eivind Luthen tar oss med
til noen av disse stedene som har vært
valfartsmål for pilegrimer opp gjennom
historien og er det fortsatt.
Pilegrimsfellesskapet St. Jakob
har vært en sentral pådriver for
pilegrimssaken i Norge, mye inspirert
av hva lignende foreninger gjør i VestEuropa. Pilegrimsveiene i Frankrike og

Spania har naturligvis fått mye fokus
i foreningen. Pilegrimsfellesskapet
arbeider aktivt for å spre informasjon
om pilegrimsvandring i Norge og
utenlands og motivere folk til å starte
vandringer. Foreningen selger ca.
1000 pilegrimspass (credentials)
hvert år, mest til nordmenn som
ville gå i Frankrike og Spania.
Pilegrimsforeningen arbeider for å
knytte de norske pilegrimsveiene til de
europeiske via Sverige og Danmark,
blant annet ruten Halden - Oslo.
Denne forbindelse er tenkt videreført til
Lund i Sverige. Her lå erkebispesetet
for hele Norden fra 1103 til 1153. I
tillegg til foredraget blir det sang ved
Sankta Sunniva-koret, dirigent Tore
Kloster og pause med forfriskninger.
Inngangspenger: Kr 150,Sankta Sunniva Kammerkor ble stiftet i
2002 av Asbjørn Flåm og Tore Kloster.
Koret er et tilbud til unge sangere med
interesse for klassisk korsang.
Siden 2009 har koret vært en del
av Bergen Domkirke menighet sitt
kortilbud. De øver i Johanneskirken,
og har jevnlig konserter i menighetens

kirker i tillegg til at de deltar som
forsangere på Nykirkens gudstjenester.
Sankta Sunniva Kammerkor opptrer
gjerne a cappella, uten akkompagnement,
men har også konserter med orkesterakkompagnement og sangsolister. I tillegg
til å opptre i Bergen og litt rundt i distriktet,
har koret jevnlig turer utenlands.
Koret er dirigert av Tore Kloster
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“Duke Ellington’s Sacred Concert”
Det er koret Sotra Reviderte under
ledelse av kantor Olav Sørheim som
sammen med Sotra Storband står for
fremførelsen. Koret og bandet har
samarbeidet før, men det er første
gang de fremfører et større verk
sammen.
Duke Ellington uttrykte sjelden noen
forbindelse til kirken i sin musikk. Men
da han var 66 år gammel, ble han bedt
om å komponere musikk som skulle
fremføres på konserter i flere store
kirker rundt i USA. Han ble inspirert av
tanken og takket ja.
Mellom 1966 og 1974 turnerte
Ellington og bandet hans i USA og
Europa med de tre sakrale konsertene
han hadde laget. Han benyttet ulike
solister og lokale kor. En av de mer
kjente solistene var Alice Babs. På
konsertene ble det benyttet ulike
stykker fra alle tre konsertene, alt etter
hva Ellington og musikerne ble enige
om før fremføringene. Ettersom han
benyttet lokale kor og tiden til øving var
begrenset, ble det ofte få korinnslag og
mye instrumentalmusikk på konsertene.
I 1993 ble den danske komponisten
John Høybye bedt om å lede et
større internasjonalt prosjekt knyttet
til Ellington’s tre sakrale konserter.
Ettersom det ikke forelå et partitur,
bestemte han seg for å arrangere all
musikken sammen med storbandleder
Peder Pedersen og utarbeide et
komplett partitur for kor og orkester.
I Høybye/Pedersen-utgaven har
koret fått en vesentlig større rolle
enn hva tilfellet var i Ellington sine
konsertfremførelser. Koret som tidligere
bare sang unisont, har nå fått krevende
korsatser og er jamstilt med storbandet.
Høybye satte sammen musikken fra alle
de tre sakrale konsertene og kalte derfor
verket for ”Duke Ellington’s Sacred
Concert”.
Verket består av 10 satser:
1. Pris Herren
2. Himmelen
3. Frihets suite
4. Hyrden
5. Gud som majestet

6. Kom søndag
7. David danset for Herren
8. Allmektige Gud
9. T.G.T.T. (Too good to be titled) For
god til å navngis
10. Pris Gud og dans
Sotra Storband er et fullt besatt
storband med 16 medlemmer inkludert
vokalist. Storbandet ble startet på nytt
i 2009 etter noen år i dvale. Dirigent
siden starten i 2009 er Stein Roseth.
Storbandet er brukt i mange forskjellige
anledninger som bryllup, julekonserter,
Straumedagene, skoleavsluttninger
og firma- arrangement. Storbandet har
også hatt konsert sammen med Løen
Storband og koret JAdaZZ. I 2011
fremførte storbandet ”Duke Ellington`s
Sacred Concert”, i en fullsatt Foldnes
kirke, sammen med et prosjektkor
fra menigheten. Repertoaret er bredt
og omfatter lettere jazz, swing og
dansemusikk.
Sotra Reviderte er et a-cappella
blandakor med18 medlemmer i
gjennomsnitt. Koret ble startet i 1979,
og har siden den gang vært ledet av
kantor i Fjell Kyrkje, Olav Sørheim.
Sotra Reviderte er på den måten knyttet
til Fjell Kyrkje, hvor de har sine øvinger
hver tirsdag kveld.
Koret blir ofte brukt i gudstjenester og
andre arrangementer spesielt i Fjell
og Foldnes Kyrkje. Ellers har de sitt

eget opplegg med konserter og turer,
og blir ofte spurt om å delta på ulike
samarbeidsprosjekt. Koret er kjent for
å holde høy musikalsk kvalitet, og har
ved flere tilfeller vært med i radio og
TV. I 1986 fikk koret kulturprisen i Fjell
Kommune.
Sangrepertoaret omfatter mange
stilarter, så som ny og gammel
kirkemusikk, folketoner, jazz, negro
spirituals, bedehussanger og salmer.
Koret er en glad gjeng som trives med
å synge sammen. men de vil gjerne ha
med flere, spesielt mannsstemmer er
velkomne.

“Bibelen fortalt”
Søndag kveld i Olsvik kirke møter vi
den profesjonelle fortelleren Helga
Samset med forestillingen «Bibelen
fortalt». Her spinnes en rød tråd
gjennom hele Bibelen - via krig og
lidenskap, underlige kongsløfter og
rop etter en kjærlig Gud.
Helga Samset fra Telemark er en av
Norges mest erfarne fortellere og har
arbeidet som heltids forteller siden
1995. Hun har gitt ut tre bøker og er en
ettertraktet veileder. Hun mottok Statens
Kunstnerstipend som første forteller i
Norge.
Helga har gitt ut to fagbøker på Verbum
forlag: «Håndbok for tekstlesere»
(2009) og «Bibelfortellerboka. Kino i
hodet til barn og unge» (2010). Hun
har samarbeidet med en rekke andre
kunstnere .
Forestillingen hadde premiere i Jakobs

kirke i Oslo og er siden fremført i kirker
over hele landet. Til forestillingen har
Torbjørn Dyrud komponert musikk som
fremføres av Morten Reppesgård.
Her er noe et par smakebiter på det
pressen skriver:
Den profesjonelle fortelleren visste
å trollbinde sitt publikum. Alle kjente
tekstens innhold, men aldri fremført
slik... Med blikk, stemme og bevegelser
formidlet hun landsbylivet langt sør for
over to tusen år siden. Gammel som
ung satt som fjetret til hennes levende
fortellerkunst. - Marianne Henriksen om
Bibelen fortalt, Sandefjords blad.
Helga begynte å fortelle, og ordene
ble som et fluepapir: Alle i rommet
klistret seg på, fullstendig fengslet av
historien. Cyber-generasjonen i den
gammeldagse fortellingens favn! Det er
helt sant. Jeg vet det, for jeg var der.
- Marianne Lystrup, Vårt Land

Sommer er festivaltid
Mange nordmenn bruker en uke
eller to av sommerferien til å
reise på festival. Begge prestene
i Olsvik menighet har vært på
Korsvei festival i Seljord. Dette
er en flott familiefestival der man
søker å komme nærmere Jesus og
hverandre.

Festivalen samler noen tusen
mennesker som for det meste innretter
seg i tun med en gruppe telt utover
gressmatten på Dyrskuplassen.
Ungdommene har sitt Eldorado, noen
svensker og dansker bruker dagene til
å bygge felleskap med hverandre og
det er plass for små og store barn og for
dem som ikke har barn.
For de som er ferdig med å ligge i
telt er det mulig å legge seg inn på
folkehøyskolen, hotell eller å leie en
campinghytte ved Seljordvannet. Da
blir det en fin sykkeltur frem og tilbake
til møtene i det store sirkusteltet som
tjener som kirke, tumleplass for barnas
glede over musikk og ablegøyer og
plass til den flotte musikalen alle barna
fremførte for oss andre.

Teltet er også et sted for å samles
om bibelen, i år var bibeltimene over
temaet «Alt vi eier» og vi ble oppfordret
til å tenke over hva vi gjør med vår
rikdom og hva den gjør med oss.
Bibeltimeholdere i år var bymisjonsprest
Jon Henrik Gulbrandsen og Åsa
Molin, svensk forfatter, forkynner og
bibelskolelærer. På kvelden var det
kveldsmøter som gav mest til de voksne
med talere med forskjellig bakgrunn, en
doktor i teologi fra USA og en kunstner
fra Norge.
På festivalen var det også morgenbønn
og kveldsbønn inspirert fra Iona i
Skottland og Taizé i Frankrike. Det er
også mye moro og leven på en slik
festival. Lørdag var det Baluba, en
herlig stund der alle i felleskap lager
flest mulige aktiviteter som gir penger
til årets veldedighetsprosjekt. I år var
dette støtte til KFUK-KFUM Global sitt
prosjekt for jenter og kvinner i Tanzania.
Det ble samlet inn omtrent kr. 715. 000,i år, ved hjelp av salg av komplementer,
salg av alt mulig fra vafler og lefser
til bokmerker og leker. Til tross for
25 graders varme stilte mange opp i

det tradisjonelle balubaløpet der man
sponser en eller flere løpere med et gitt
beløp for hver runde de gjennomfører.
Korsvei har lokalgruppe i Bergen hvis
du ønsker å bli med i et nytt felleskap,
se Korsvei.no for datoer for høstens
samlinger.

Fakta - Korsvei

- Korsvei er en økumenisk
bevegelse, født ut av lengselen
etter å leve som Jesu disipler midt
i vår tid. Hvert andre år arrangeres
det stor festival på Dyrskuplassen i
Seljord.
- Bevegelsens veivisere er:
Søke Jesus Kristus
Bygge fellesskap
Leve enklere
Fremme rettferdighet
- Hvis du vil vite mer se:
www.korsvei.no

Lys i mørket
En eldre kvinne står alene på en
mørk høstlig kirkegård en regntung
ettermiddag. En tåre triller nedover et
rynkete kinn, hun bøyer seg ned, fjerner
de siste døde rester etter sommerens
blomsterprakt, tar et lys opp av vesken,
tenner det, retter seg opp, blir stående
stille, flere tårer renner. Hun håper og
ber at hun en gang skal treffe sin kjære
mann igjen på et sted hvor det ikke er
gråt eller skrik eller smerte.
Det er høst – dødens tid. Bare vi
kaster et blikk ut gjennom vinduene ser
vi nakne trær. Parker og kirkegårder
ser bedrøvelige ut i det gråsure
været. Men en søndag, akkurat i
begynnelsen av den tiden folk flest
synes minst om; november, skjer det
noe på de stusselige kirkegårdene.
Folk pynter gravene og tenner lys. Det
er allehelgenssøndag. Folk tenner lys
i mørket, ber kanskje en stille bønn
ved graven, minnes nære og kjære de
ikke lenger har hos seg. Midt i denne
dødens tid, tennes det lys i mørket.
Dagen er en gammel dag, den ble feiret
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av Jon Abelsæth

lenge før reformasjonen og sånn sett
er det en arv fra den katolske kirke.
Den har et underlig navn, for vi har jo
ikke helgener – eller har vi kanskje det
likevel? Vi har, selv om vi ikke snakker
om dem som helgener.
For hva er en helgen? Som navnet sier;
det har noe med ordet hellig å gjøre.
Katolikkene lærer at helgenene, det er
mennesker som har levd et liv som var
slik at om noen skulle komme til Gud
etter at de var døde, så måtte jo iallfall
de ha kommet dit. Og vi tenker i de
baner når det gjelder folk vi var glade i,
og da er det ikke så fremmed for oss. Vi
kan ganske ofte lese i dødsannonsene
at den og den er gått hjem til Gud. I
samtaler med pårørende i forbindelse
med begravelser hører jeg noe av det
samme; et håp om at etter døden er det
noe mer.
Hvis en tenker seg at helgenene, uten
at vi setter noen navn på dem, er de
menneskene som er gått foran oss på
veien hjem til Gud, blir det hele mer i
pakt med slik mange er vant til å tenke.

Allehelgensdag blir en minnedag for
dem vi er glade i, men som ikke lenger
er blant oss. Vi håper og tror at etter
døden er det et liv i glede.
I vår tid er det en underlig tanke.
Vitenskapen kan ikke si annet enn
at etter døden går det døde legemet
tilbake til naturens kretsløp. Vi kan ikke
vite noe mer enn det; likevel tror og
håper vi at det er noe mer – noe annet.
I sin åpenbaring beskriver Johannes
det som et sted hvor døden ikke er – et
sted uten sorg eller skrik eller smerte –
et sted der det er godt å være – i Guds
nærhet. Og da er vi inne i kjernen av
den kristne tro. Jesus døde og sto opp,
vant over døden for at vi skal leve.
Kvinnen ved graven rusler hjemover
igjen. Savnet etter ham hun var glad
i er sårt, men i savnet og sårheten har
hun et håp om at en gang skal hun treffe
ham igjen – treffe ham et sted uten sorg
eller skrik eller smerte.

kirkeaktuelt.no

Hvor ble
kapellanen av?
Jeg har jobbet i Olsvik menighet siden
sommeren 2010, men plutselig har
jeg ikke vært der på lenge på grunn
av sykdom. Høsten 2013 har jeg fått
innvilget permisjon for å studere kunst
og håndtverk ved NLA lærerskolen i
Åsane. Jeg trengte rett og slett å gjøre
noe annet en stund og som kanskje
noen vet er jeg litt mer enn middels
interessert i håndarbeid. Å ta et år fri
og studere dette faget har vært en 20
år gammel drøm som jeg ikke har hatt
mulighet til å gjennomføre før nå. Jeg
bor fremdeles i menigheten selv om
jeg ikke jobber der og kommer kanskje
til å bli med på en del aktiviteter i året
som kommer på linje med alle andre.
- Ida Greve

Julekonsert i
Olsvik kirke
Søndag 15. desember
kl. 19.00
Nybø Brass, dir. Stein Skorpholm
Forum Mannskor, dir. Bjørn Bergmann
TRIADE m/Brith Barsnes Bjordal
Johann Sebastian Blum, cello
Rune Johnsen Klevberg, orgel

Temakveld
høsten 2013

Mandag 25. november kl. 19.00
i Menighetssalen i Olsvik kirke.

Tema: ”Nehemja – sammen om
menigheten.”
ved Terje Aannerød sokneprest, i Fjell
kirke på Sotra.
Samlingen varer fra kl. 19.00 til 21.00
Vi starter med felles kveldsmat: fra
kl.19.00 til 19.30
Velkommen!

Tiden går og går...
- NEI! Tiden kommer
og kommer!
Ja – og tiden for Julebasaren
nærmer seg raskt, nemlig Lørdag 9.
november i kirkekjelleren. Dørene
åpnes kl. 11.30. Da ønsker vi alle
hjertelig vel møtt til julemessesalg,
åresalg, hovedlotteri, salg av grøt,
vafler, nybakte skillingsboller. Det blir
også barnekorsang og andakt.

Intimkonserter
2013
Lørdag 16. november
kl. 19.00
Søndag 17. november
kl. 14.00 & 17.00
Barn/student: kr. 50,Voksen: kr. 100,Familie (2+2): kr. 200,-

Formiddagstreff
7. november
Ragnar Tesdal fra Kalfarkollektivet
5. desember
4. klassetrinn fra Kjøkkelvik skole
Andakt
Julefest – info kommer senere
Alle møtene varer fra
kl. 12.00 til ca. kl. 14.00
og har en liten utlodning
og god bevertning.

Lederens
hjørne
Ved menighetsrådsleder Lars Kristan
Stendahl Gjervik

Menighetsrådet ønsker å rette en
stor takk til alle som var involvert
i innvielseshelgen for kirkens nye
glasskunst. Det ble en strålende
helg med seminar, innvielse, konsert
og gudstjeneste. Veldig mange var
involvert og gjorte en kjempefin innsats,
tusen takk. Tilbakemeldingene har vært
overveldende. Det nye kirkerommet
gir mange nye muligheter. Nå inviterer
vi alle til å ta rommet i bruk og fylle
det med innhold som gir livsglede og
livsmot. Velkommen til kirken, her hører
du til.
Menighetsrådet har vedtatt årsplan for
kirkens åpne barnehage. Planen preges
av mye godt innhold og spennende
aktiviteter. Barnehagen inngår i en
helhetlig satsning på barn og unge og er
en viktig del av kirkens arbeid. Les mer
på kirkens/barnehagens nettside.

Fakta:

- Medliturg forkortes ML.
Menighetsrådet
nå i leder
gang med en
- En liturg erskal
en som
større helhetlig drøfting vedrørende
en liturgi, altså en fast orden
Trosopplæringsarbeidet (0-18 år).
i en kirkelig handling eller
Domprostiet, som Olsvik er en del av,
gudstjeneste.
vil trolig
få trosopplæringsmidler fra
- En
medliturg
liturgen. for
januar
2014.
Dette hjelper
betyr endringer
Medliturgen
tekst, leder i en
oss -som
har vært leser
forsøksmenighet
bønn
deler informasjon
del år.
Deteller
blir spennende
drøftinger
vedrørende
samarbeid
med andre
på vegne
av og sammen
med
menigheter
og hvilket innhold/tiltak vi
fellesskapet.
skal tilby alle våre 2158 barn mellom
0 og 18 år. Har du ideer eller ønsker å
engasjere deg? Ta kontakt med Bjarne
på kontoret.

Alle er hjertelig velkommen!

Hvordan har du det…

EGENTLIG?

Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste: www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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Olsvik TenSing på farten igjen
Sommeren nærmer seg, og gjennom
året har den flittige tur-komiteen i
Olsvik TenSing jobbet på spreng for å
ha planene klare for årets tur.
Tensing-gruppen har deltatt på det
meste av festivaler opp gjennom
årene, og er ikke dårligere i år.
Klokken befinner seg et sted mellom
04.00 og 05.00, den 27. juli.
Det første som møter meg idet jeg går
gjennom ”snurredøren” på Flesland
flyplass, er 28 litt trøtte, men veldig
spente ungdommer. Dette er det de
har gledet seg til, dette har vi visst om
lenge, og nå er vi endelig på plass.
Turen går i hovedsak til YMCAfestivalen i Praha. Der lever man
festival-livet, ligger i gresset, deltar på
workshops som sang, dans, drama og
mye mer. Men så har det seg slik at en
uke sammen ikke er i nærheten av nok
for Olsvik TenSing. Som tidligere når vi
har vært på festival i utlandet, trenger vi
en uke til. Det er dette tur-komiteen vår
har jobbet med det siste året.
Flyet som letter fra Flesland, på
denne litt overskyete, bergenske
sommermorgenen, tar oss først til
Praha. Her finner vi stabil temperatur på
ca. 30 grader, solen skinner og bylivet

myldrer. Vi finner hotellet vårt og alle
som en av våre 28 turglade ungdommer
får utdelt rom. Vi tilbrakte 3 flotte dager
i solskinnsbyen Praha, før vi tok tog til
den lille, men usannsynlig vakre byen,
Cesky Krumlov. Togturen ble, grunnet
plutselig uvær og ett og annet tre i
skinnegangen, noe lengre enn vi hadde
trodd. Vi tok tog til en buss og buss til et
tog, før toget tok oss til enda en buss,
og bussen tok oss helt frem.
Er det noe jeg har lært på denne turen
så er det at været i Tsjekkia kan snu like
fort som i Bergen, bortsett fra at uværet
er forbigående. Dagen etter var det
skyfri himmel, og vi badet nok engang
i sol. I Cesky Krumlov fikk noen prøvd
seg på hesteridning i flott natur, en liten
gruppe padlet på elven som omkranser
byen, andre fikk se mer av den
fantastiske byen, og noen valgte å se
byen fra de tohjulsdrevne innretningene
kalt ”Segway”. Den lille byen har noe for
enhver smak altså.
Etter to flotte dager med småbyliv,
tok toget oss tilbake til Praha, denne
gangen uten trær på skinnegangen, og
uten en eneste buss. Vi hvilte ut en natt
i Praha, på samme hotell som sist, før vi
dagen etterpå satte oss på flyet til Paris.

Paris var minst like spektakulært
som ryktene vil ha det til. Vi fikk se
Eiffeltårnet, noen var til og med i
toppen. Og det var selvsagt litt shopping
her og der også. Disneyland var
kanskje den severdigheten som fikk
mest oppmerksomhet fra de unge og
eventyrlystne turfolkene våre.
Været var som vi håpet, og det holdt
seg mer enn bra under hele oppholdet
i Paris.
Etter noen dager i denne fantastiske
byen dro vil igjen til Praha, nå var det

Diakoni for en varmere bydel
Vil du hjelpe oss med å gjøre vår
bydel til et bedre og varmere sted
å bo? Kan du sette av fra 1 gang i
måneden til ca 1 – 1 ½ time i uken til
å hjelpe andre/være en besøksvenn?
Eller kan/vil du gjøre annet som,
kan gjøre livet lettere for folk i vårt
område?

Fra gammelt av var kirkens diakoni den
eneste hjelpetjenesten som fantes i den
kristne del av verden. Kirken passet
syke, tok seg av eldre, foreldreløse,
folk som ikke fikk nok å spise osv. I
vår tid tar det offentlige seg av dette,
men bare til et visst punkt. Fremdeles
finnes det mennesker som ikke har
familie rundt seg som kan hjelpe med de
mange små problemene i hverdagen.
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Unge og gamle som ville sette pris
på et medmenneske som kunne
være med dem en gang i mellom. Et
medmenneske som kunne ta dem ut en
tur eller komme på en times kaffebesøk,
som kjørte dem til kirken, til legen, til
en konsert, for å handle osv., eller som
bare ringte til dem en gang i uken og
hørte hvordan det gikk. Vi vet at mange
allerede gjør slik ting i hverdagen, vi
passer familiens barn, vi tar oss av
familiens gamle/uføre, vi arbeider aktivt
i menighet, frivillige organisasjoner osv.
osv. Likevel har mange en mulighet til å
gjøre litt til.
Det nyvalgte diakoniutvalget i Olsvik
vil forsøke, sammen med bl.a.
Frivillighetssentralen i Laksevåg, og

Natteravnene i Brønndalen, Olsvik
og Loddefjord, å gjøre bydelen vår til
nettopp et bedre sted å bo. Vi vil spesielt
prioritere å jobbe for besøkstjenesten
og natteravnene. Natteravnene i
Brønndalen fungerer allerede og i Olsvik
har de satset på ny. Derfor lar vi dem
bestemme om de vil ha hjelp fra oss.
Besøkstjenesten i menigheten har de
siste årene hatt få besøksvenner, så
det her vi i første omgang vil sette inn
kreftene.
Besøkstjeneste består i at de som
melder seg, besøker folk som føler
seg ensomme, eller som trenger en
hjelpende hånd for å komme seg ut,
på butikken, på konsert, følge til lege
eller lignende. De skal IKKE gjøre

sol igjen. Det ble en dag med festival,
workshops, og avslapping i gresset.
I løpet av de neste dagene storkoste vi
oss på festivalen. Det var sceneshow,
sang, dans og masse aktivitet. Speidere
fra forskjellige land hadde slått seg
sammen og bygget en såkalt ”trehytte”,
hvis det kan kalles det. Det var tau og
tømmerstokker, høyt oppe i trærne,
og hytten rommet soveplasser for opp
til 150 mennesker! Alle, men kanskje
spesielt enkelte av oss syntes dette
var veldig imponerende. Uværet
kom og gikk ett par ganger i løpet av
festivaluken, men stort sett så var det
tørt.
tid for festival. Og energisk som vi er,
var vi klar! Været som møtte oss da vi
ankom var noe overraskende. Det blåste
kraftig og regnet pisket. Åpningsshowet
på festivalen ble på grunn av stormen
avlyst, og det ble en koselig kveld i
studentboligene hvor vi holdt hus.
Dette var kanskje til hjelp for dem
med hjemlengsel til gode, gamle, våte
Bergen...?
Som sagt så ser det ut til at uværet i
Tsjekkia er forbigående, og ganske
riktig; dagen etter var det opplett og

husarbeid og det som ligger under de
offentlige tjenester. Hvis man ser at
besøksvennen trenger mer hjelp enn de
får, må man melde fra, men ikke utføre
arbeidet. Besøksvenntjenesten vil være
regulert av en skriftlig avtale mellom
partene. Denne hjelper diakoniutvalget/
diakon Marit til med. Den som får besøk,
sier litt om hva han/hun selv syns er
viktigst – og så forsøker vi å finne en
besøksvenn som passer. Deretter
skriver man en avtale med faste
tidspunkt osv. Denne avtalen vil, etter en
kortere prøveperiode, gjelde for for eks.
1 år. Etter dette må nye avtaler gjøres.

Ta kontakt!

Hvis du vil være besøksvenn eller du
har andre ting du vil hjelpe til med,
vær snill å henvende deg til noen av
personene nevnt under og si litt om hva

Jeg vil på vegne av Olsvik TenSing,
rette en stor takk til turkomiteen og
deres arbeid. Jeg føler meg heldig som
får bli med på så mye spennende i mitt
TenSing-kor. Tusen takk for turen!
Da alle de 28, trøtte men veldig
fornøyde sangfuglene var tilbake på
bergensk jord hadde vi to flotte uker å
se tilbake på. Men vi ser også fremover.
Vi er godt i gang med forberedelsene
til Olsvik TenSings egen intimkonsert,
som finner sted i kirkekjelleren lørdag
16. november kl. 19.00 og søndag 17.
november kl. 14.00 og 17.00. Det blir i

du kan tenke deg å gjøre – og gjerne
hva som ikke passer deg.
Diakon Marit Bjørsvik, telefon: 55 30
81 87, e-post: marit.bjorsvik@bergen.
kirken.no.
Diakoniutvalget ved Ingelin Hoff
Larsen, telefon: 984 03 478, e-post:
ingelinhl@gmail.com.
Hvis du kjenner noen av de andre
medlemmene i diakoniutvalget, Tove G.
Stokke, Janet Brunborg eller Nadja
Johnsson, kan du selvsagt si fra til
dem.
Hvis du ønsker å få en besøksvenn –
eller annen kontakt, vær snill å ringe/
skrive til Marit eller Ingelin. Du kan også
ringe til kirken – tlf 55 59 71 96, så
formidler menighetssekretæren, Bjarne,
beskjedene.

år, som alltid, en morsom kveld for alle
som ønsker å komme. Det blir sang,
dans, sketsjer og noe godt å bite i.
Temaet for årets konsert er ”Norge
rundt”, så får vi se hva vi klarer å knytte
til det temaet.
Vel møtt! Vi håper å se så mange som
mulig i publikum, så gjør vi konserten til
en hyggelig kveld, fylt av latter og god
stemning! Det er sånn vi liker det!
Tekst: Eirik L. Thorsen.
Foto: Emilie Gundersen.

Hvis du vil være natteravn, kontakt
bronndalen@natteravn.no for
Brønndalen. Natteravnene i Olsvik
har satt plakater på de fleste
postkassestativene i området.
Jeg definerer en hverdagskristen
som en som vil spre Guds kjærlighet i
gjerning, ikke nødvendigvis med ord. Vi
vil derfor utfordre deg som leser dette
bladet til å se etter i ditt liv om du kan
gjøre noe mer for fellesskapet. Diakoni
er egentlig bare å ta seg av mennesker
på forskjellige måter, men at det utgår
fra kirken. For å ta siste del av det
dobbelte kjærlighetsbudet: Du skal elske
din neste som deg selv. Derfor utfordrer
jeg spesielt alle dere som kanskje ikke
er aktive i menighet/kirke, men som
likevel kan gi en hånd.
På forhånd – tusen takk.

Tekst: Ingelin M. Hoff Larsen
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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

Velkommen
til en hyggelig
handel
hos KIWI Olsvik!

Hilsen
butikksjef Jannecke Edvardsen

KIWI Olsvik
▲

Mandag-lørdag

7-23

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
Vikar: Jon G. Abelsæth
Jobb: 55 36 22 96
joab@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

Olene Sundvor Berland
Thobias Drotningsvik
Olivia Vorraa Stendahl
Nathaniel Leander Fauskanger
Maren Berge
Aurora Christin Hodnekvam Bergerud
Lucas Lerøen Romslo
... i andre kirker
Peter Østvand Gudmestad
Salem misjonsforsamling
Eva-Ailin Alfheim Kavli
Laksevåg kirke
Kaspar Breivik
Loddefjord kirke
Pernille Wik-Kaasa
Fjell kyrkje
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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 Org.nummer: 970 558 780

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
Trond Lilletvedt
Thora Cecilie Sørheim
Solveig Emilie Tvedt Bakken
Edel Rebekka Thorsen
Bjørn Hjelle
Eyvind Mentzoni
Erling Nilsen

vigde
Elisabeth Lerøen og
Fredrik Lahn-Johannessen.

offer
Juni
16. Menighetsarbeidet
2 273,00
30. Kristent Interk. arbeid 4 286,00
August
11. Menighetsarbeidet
18. Loddefjord		
25. Nådehjemmet		

3 031,00
1 971,00

September
1. Kirkens Nødhjelp, Syria 7 775,00
8. KRIK			
3 872,00
15. De tre høyskoler (NLA) 3 948,00
22. 1. Loddefj. KFUK-sp. 4 044,00

Menighetskalender
gudstjenester
Olsvik kirke
Søndag 13. oktober
21. søndag i
treenighetstiden
11.00: Gudstjeneste ved
Reinertsen. Dåp og nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet
Luk 12,13-21.

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

Søndag 17. november
26. søndag i treenighetstiden
11.00: Gudstjeneste ved
Kolaas Dåp og nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet
Luk 13,10-17.

Søndag 3. november
Allehelgens søndag
19.00: Allehelgensmesse ved
Kolaas/Bjørsvik/Rørtveit.
Nattverd. Luk 6,20-23.

Søndag 24. november
Kristi Kongesøndag
11.00: Gudstjeneste ved
Abelsæth. Nattverd. Takkoffer
til Familie og medier.
Joh 9,39-41.

Søndag 10. november
25. søndag i
Søndag 20. oktober
treenighetstiden
22. søndag i
11.00: Familiegudstjeneste ved
treenighetstiden
Abelsæth. Dåp. Takkoffer til
11.00: Ung Messe ved Kolaas. Stefanus-alliansen/Norsk
Nattverd. Takkoffer til TVMisjon i Øst. Joh 5,1-15.
aksjonen, Folkehelsen.
Luk 10,25-37.

Søndag 8. desember
2. søndag i advent
19.00: Lysmesse ved
Abelsæth. Nattverd. Takkoffer
til Olsvik TenSing. Joh 14,1-4
Søndag 15. desember
3. søndag i advent
11.00: Gudstjeneste ved
Kolaas/TE/BS. Nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet
Matt 11,2-11.

Søndag 1. desember
1. søndag i advent
11.00: Familiegudstjeneste ved
Kolaas. Dåp. Takkoffer til
menighetsarbeidet.
Matt 21,1-11.

Giverglede

Olsvik menighet er stadig avhengig av penger til å få til alt det gode arbeidet som drives, både av ansatte og frivillige. Ved
å klippe ut denne svarslippen og sende den til menighetskontoret, har du mulighet til å bidra. Alt hjelper! Tusen takk for den
gaven du kan gi!

kalender
Lørdag 19. okt. - søndag 27. okt.
Kunst- og kulturuke.
Se program på baksiden av bladet.
Torsdag 7. november
12.00:
Fromiddagstreff
Ragnar Tesdal fra Kalfarkollektivet
kommer.
19.00:
Menighetsrådsmøte i Kjøkkelvik
barnehage.

Lørdag 9. november
11.30:
Julebasar med julemessesalg, åresalg,
hovedlotteri, salg av grøt, vafler
og nybakte skilingsboller. Det blir
barnekorsang og andakt.
Lørdag 16. november
19.00:
Intimkonsert med Olsvik TenSing.
Barn/student: kr. 50,Voksen: kr. 100,Familie (2+2): kr. 200,Søndag 17. november
kl. 14.00 & 17.00:
Intimkonserter med Olsvik TenSing.
Barn/student: kr. 50,Voksen: kr. 100,Familie (2+2): kr. 200,-

Mandag 25. november
19.00:
Temakveld - ”Nehemja – sammen om
menigheten.”
ved Terje Aannerød sokneprest, i Fjell
kirke på Sotra. Samlingen varer til 21.00.
Vi starter med felles kveldsmat.
Torsdag 5. desember
12.00:
Formiddagstreff
4. klassetrinn fra Kjøkkelvik skole
kommer.
19.00:
Menighetsrådsmøte i Kjøkkelvik
barnehage.
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Trosopplæringen i Olsvik
Trosopplæringen i Olsvik kirke blir
stadig større i omfang. I høst blir det
startet opp flere nye tiltak for nye
aldersgrupper, og målet er at flest
mulig unge fra 0-18 år finner veien til
kirken i løpet av høsten.

Vi får også besøk av en hemmelig gjest!
Tid: Torsdag 31. oktober kl 18.00-20.30
Påmelding innen 29. oktober til tone.
ekerhovd@bergen.kirken.no.

Barnas

Har du lyst til å bli kjent med kirkerottene
Vesle og Fredo? Dette er to rotter
som møter kirken og budskapet som
formidles der med undring og humor.
Spesielt lar rottene seg imponere av
Jesus og alt det fine han har gjort. Dette
er en forestilling fra teater Innlandet fra
Gjøvik. Forestillingen passer best for
barn fra 3-6 år.
Tid: 21. november kl 17.30
Pris: 50 kr. pr. person,150 pr. familie

Annenhver onsdag inviterer vi alle som
er mellom 4 og 11 år til Barnas. Her
leker vi, synger, hører bibelfortellinger,
dramatiserer og har formingsaktiviteter.
Tid: Onsdag 2., 16., og 30. oktober,
og onsdag 13. og 27. november kl
17.15–18.30.

Legoklubben

Onsdag 2. oktober starter Legoklubben
opp igjen i Olsvik kirke. Legoklubben
er et tilbud til dem som går i 2.–5. trinn.
Her synger vi sanger, leker, hører
bibelfortellinger og sist men ikke minst
bygger med Lego. Legoklubben går
parallelt med Barnas.
Tid: Onsdag 2., 16., og 30. oktober, og
onsdag 13. og 27. november kl 17.15–
18.30. Påmelding til bjornar.sangolt@
bergen.kirken.no

Shine

Hver onsdag øver barnekoret Shine.
Dette er et samarbeid med SFO på
Olsvik skole, og øvingen er i SFO-tiden.
Men vi har også plass til de som ikke
går på SFO!
Tid: Hver onsdag kl. 13.45 – 14.30.

Minimusikalen Noah

Vi har den store glede å invitere
5-åringene i Olsvik menighet til
Minimusikalen Noah. Vi skal synge
sammen, leke sammen ,og spise
kveldsmat sammen.
Tid: Onsdag 23. oktober kl 18.30 -19.00.
Påmelding innen 19. oktober til tone.
ekerhovd@bergen.kirken.no.

Hallovenn

Har du lyst til å være med på en
annerledes Halloweenfeiring? Vi i Olsvik
kirke ønsker å lage en ”Hallovenn-fest”
for deg som går i 5.-7. klasse. Kom
utkledd og vær med på en spennende
og morsom feiring hvor vi leker, løser
Halloweenmysterier, og spiser sammen.
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Kirketeater - Kirkerottene

LysVåken

Tradisjonen tro arrangeres LysVåken
første helgen i advent. Dette er et
arrangement for 11-åringene. Her skal vi
kose oss med god mat, underholdning,
aktiviteter inne og ute og sist men ikke
minst overnatte i kirkerommet. Vi skal
også feire gudstjeneste sammen på
søndagen.
Tid: 30. nov. – 1. des.
Alle arrangement finner sted i Olsvik
kirke, og er gratis om ikke annet er
presisert.

LysVåken

Frivillig?

Ønsker du å bidra som frivillig i
trosopplæringen? Vi trenger flere som
kan hjelpe til på arrangementene. Ta
kontakt, så finner vi en oppgave som
passer!

Kontakt

Har du spørsmål? Ikke vær redd for å ta
kontakt!
Tone Ekerhovd, menighetspedagog:
E-post: tone.ekerhovd@bergen.kirken.
no. Tlf: 55 30 81 79
Bjørnar Sangolt, menighetspedagog:
E-post: bjornar.sangolt@bergen.kirken.
no. Tlf: 902 00 012
Hans-Petter Dahl, kateket:
E-post: hans.p.dahl@bergen.kirken.no
Tlf: 55 30 81 76/971 67 683

Hallo-venn-fest

Shine

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

Program for Olsvikutstillingen 2013
Lørdag 19. oktober
Kl. 14.00: Åpning av Kulturuken og
Olsvikutstillingen v/NRK journalist Siw
Fossåskaret. Sang ved Triade. TenSings
dramagruppe.
Søndag 20. oktober
Kl. 11.00: Ung messe ved sokneprest
Gunnar Kolaas og TenSing.

Flygende over vann - Kjell Nupen.

	
  

Kl. 18.00: Bibelen fortalt
Helga Samset, profesjonell forteller, har
utarbeidet materialet basert på Bibelens
tekster. Musikken er komponert av
Torbjørn Dørud og fremføres av Morten
Reppesgaard. Forestillingen hadde
premiere i Jakob kirke i Oslo i februar
2009 og er siden fremført i kirker over
hele landet. Støttet av Norsk Kulturfond.
Inngangspenger: Kr 150,Tirsdag 22. oktober
Kl. 19.00: Vandringskveld.
«Den moderne pilgrimen,--hvorfor
vandrer han, og hvor går han hen?»
Eivind Luthen, leder av Pilegrimsfellesskapet St. Jacob, vil fortelle om
og vise bilder fra gamle og nyere
pilegrimsveier. Eivind Luthen har lang
erfaring med pilgrimsvandring og har
ledet vandringer i inn- og utland. Han har
skrevet flere bøker om emnet og deltatt
i tilrettelegging av nye pilgrimsruter.

Lik oss på

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

Sang ved Sankta Sunniva-koret, dirigent
Tore Kloster. Pause med forfriskninger.
Inngangspenger: Kr 150,Fredag 25. oktober
Kl. 19.00: Sacred concert av Duke
Ellington. Sotra storband, ved dirigent
Stein Roseth, og koret Sotra Reviderte
med solister, dirigent Olav Sørheim,
fremfører Duke Ellingtons berømte og
vakre jazzmesse. Se omtale inne i bladet.
Inngangspenger: Kr 150,Lørdag 26.oktober
Kl. 16.00: Dukketeater: Lillebjørn og
Storebjørn for barn i følge med voksne
Barnekoret «Shine» synger.
Familier: Kr. 150,Søndag 27. oktober
Kl. 16.00: Kulturuken avsluttes
Kunst- og kulturuken i Olsvik kirke er
støttet av Kulturkontoret i Fyllingsdalen og
Laksevåg og Sparebanken Vest.

