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Adventslyset
er tent!

GOD JUL!

Lykke på basar
Så er årets julebasar vel i havn - og da er det
viktig å takke alle dere som på forskjellig vis
bidro dette året - med gevinster (kjøpte eller
selvlaget), kjøpte og solgte lodder, opptreden
osv. Det er bare å forberede seg til neste års
basar!

Gevinstliste
1. Juleservice til 8 personer
2. Pute				
3. Pinneside			
4. Dobbelt vaffeljern		
5. Dukke m/klær, vogn		
6. Strikket pledd			
7. Hardangersømsduk		
8. Marius genser - barn		
9. Påskesett			
10. Gavekort Vestkanten		
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Per Blytt
Anne Kari Berentsen
Otto Johannessen
Alf Henriksen
May-Christin Ugelstad
Shirley Tveit
Patricia Dyala
Familien Bjarte Husa
Julie og Per Johannessen
Jarle Johannessen

11. Laks				Tor Birkeli
12. Pute			
Emma Engeset
13. Strikket sengeteppe		
Veronica Palmesen
14. 6 skjeer Hardanger bestikk, skål Marte Kjørlaug
15. Julesett			
Annika Andersen
16. Taco-sett			
Familien Grøm
17. Heklet rund duk		
Jorunn Hella
18. Vannkoker			
Hugo Ådland
19. Kransekake			
Maria Alnes

Hvor er de varme hjertene, de omsorgsfulle hendene
og de lyse smilene?
I forrige nummmer av
menighetsbladet skrev jeg litt om
at diakoniutvalget trenger folk som
vi være med på å skape et varmere
samfunn i Olsvik. Derfor ba vi folk
som kunne avse litt tid, fra 1/2 time i
måneden til 1 time i uken om å melde
seg. Resultat: 0 henvendelser.
Jeg tror ikke dette gjenspeiler viljen og
evnen til å vise medmenneskelighet hos
folk i Olsvik menighet, derfor prøver jeg
på nytt. Målet er at alle skal ha noen
som ser oss og de problemene vi måtte
ha, og at alle vil gjøre sitt for å gjøre livet
lettere for oss som bor her.
Først: Hvem er de som trenger at vi ser
dem og som vi viser at vi bryr oss?
Svar: De er mennesker som du og
jeg, og som har problemer som vi
alle kan ha hatt eller kan få. De fleste
problemene er nemlig rett og slett en
del av livet. Heldigvis varer de færreste
problemene livet ut.
De som trenger vår hjelp, har bare to
ting felles:
1) De er mennesker som du og jeg,
men akkurat nå klarer de ikke å løse de
daglige, praktiske problemene.
2) De er sterke mennesker, for det er
bare de sterkeste som klarer å be om
hjelp.
Dette siste krever litt forklaring. Det er
svært vanskelig å innrømme at man
trenger hjelp. Derfor skjuler vi oss lengst

mulig. Vi har alle slags problemer, det
kan være akutt eller langvarig sykdom,
det å være alene eller alene med barn
og ikke ha noen å snakke med om det
som plager, det kan være eldre eller
uføre som ikke får handlet, unge eller
eldre som blir sittende mye alene osv
osv. Noen har ikke familie eller gode
venner i nærheten, andre har dem, men
har ikke lyst til at disse skal vite om hvor
vanskelig de har det. Det er rart hvor
langt vi mennesker kan gå for å skjule
oss. For å klare livet, prøver vi gjerne
ikke å tenke på problemene. Da holder
vi oss oppe en stund, men det er ikke
særlig hensiktsmessig i lengden. Derfor:
de som kommer og ber om hjelp, gjør
nå noe aktivt for å forandre forholdene.
Derfor kaller jeg dem de sterkeste.

mennesker som dere selv – og det de
trenger er vanlige medmenneskelighet
som alle kan vise. Spesialistene får ta
seg av det som krever spesialister.
Hvis dere vil hjelpe, men er utrygge på
hvordan man gjør det: Meld dere. Vi
vet at mange er i den kategorien, derfor
vil vi avholde «mini-kurs» for dem som
ønsker det. Vi vil også gi veiledning når
dere trenger det.

Og hvem kan så bli hjelpere?
Det er rett og slett alle, som ikke har
altfor store problemer selv. Hvis du selv
sliter, bør du vente til din egen verden er
blitt lettere.

Astrid Myran Aarvik
Frivillighetssentralen
409 22 846

Det kan være mange grunner til at du
ikke meldte deg:
a) Du tenkte på det, men glemte det,
fordi hverdagens krav meldte seg.
b) Du vet at dette er noe for deg, men
for tiden har du nok med dine egne
problemer – eller du har full jobb og små
barn – eller barnebarn og eldre foreldre.
c) Du har lyst til å hjelpe, men vet ikke
helt om du tør – «er jeg god nok»?
Til dere siste vil jeg si: De som
trenger en hjelpende hånd er vanlige

Hvor melder jeg meg?
Diakon Marit
Telefon: 55 30 81 87
E-post: marit.bjorsvik@bergen.kirken.no
Ingelin
Telefon: 984 03 478
E-post: ingelinhl@gmail.com

Hvis du kjenner en av de andre i
diakoniutvalget, Tove Stokke eller Nadia
Jonsson, kan du selvsagt kontakte dem.
Med håp om at noen vil melde seg, vil
jeg sitere deler av et minne fra de gamle
minnebøkene: den største gleden du
kan ha, det er å gjøre andre glad.
Når du er med å skape et varmere
samfunn, gjør du også noe positivt for
deg selv. Vi kan ikke hjelpe alle, men
sammen kan vi gjøre mer.
Tekst: Ingelin M. Hoff Larsen
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Vil du gjøre en forskjell?

og internett. Du får god opplæring og
oppfølging underveis.

Kirkens SOS trenger flere frivillige
medarbeidere i Bergen.

Innføringskurs starter 17. februar
2014. Interessert?

Vil du gjøre en forskjell for mennesker
som har det vanskelig, og samtidig
oppleve personlig utvikling?
Kirkens SOS er Norges største
døgnåpne krisetjeneste på telefon

Kontakt: Kirkens SOS i Bjørgvin
Tlf 55 32 58 45 / mob 941 83 654
Epost: bjorgvin@kirkens-sos.no
Mer info:
www.kirkens-sos.no/bjorgvin

Olsvik menighetsblad
betraktes som offentlig
informasjon og
nærmiljøblad. Av de
cirka 12 000 personer
som bor i Olsvik hører
cirka 10 100 til Den
norske kirke. Derfor
er menighetsbladet
ikke definert som
uadressert reklame.
Tips oss!
bladet@olsvik-kirke.no
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Andakt

av Halvor Nordhaug Biskop i Bjørgvin

Venner for livet?
I 2013 har vi ungdomsår i Bjørgvin
bispedømme. I våre møter med
ungdom henter vi ofte fram dette
bildet som står sammen med
andakten. Det passer som hånd i
hanske med juleevangeliet.
Bildet viser Jesus og en egyptisk
munk fra ca. år 600 som het Menas.
Det kalles gjerne «Jesus og hans
venn» og henger i dag i Louvre i
Paris.
Ofte når Jesus fremstilles i kunsten er
han tydelig større enn menneskene
som omgir ham. Men i dette bildet er
det jevnbyrdighet. Jesus og munken
er omtrent like høye, og Jesus legger
sin hånd rundt munkens skuldre. De er
venner og går veien sammen.
Dette er et bilde om som faller i god jord
hos ungdom, fordi det viser venner som
bryr seg om hverandre, der den ene ikke
gjør seg stor på den andres bekostning.
Jesus vil ikke være fjern men nær.
Jesus vil ikke være et uløst mysterium
men en venn som gir seg til kjenne og
vil være vår fortrolige livsledsager.

Bildet minner oss om Jesu ord i
Johannesevangeliet: «Jeg kaller dere
ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke
hva herren hans gjør. Jeg kaller dere
venner, for jeg har gjort kjent for dere alt
jeg har hørt av min far». (15,15)
Da Jesus ble født og lagt i krybben, ble
noe av Gud selv overgitt i våre hender.
I Jesus kom Gud oss så nær som det er
mulig. Han ble en av oss, en bror og en
venn.
Ungdom i dag, som ungdom i går, er
opptatt av vennskap. Mange har nære
venner som betyr mye for dem, men
mange har også opplevd at venner
svikter. Noen vet kanskje ikke om de har
en virkelig venn.
I ungdomsåret 2013 har det vært vårt
mål at ungdom, og alle andre, skal få
høre at det her og nå finnes en som
alltid og under alle forhold vil være deres
venn, slik han var det for munken Menas
for mange hundre år siden. Jesus er en
venn som ikke svikter og som aldri blir
klok av skade.

(C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/ Hervé Lewandowski

Kan du se at munken skjeler litt med
venstre øye? Det er neppe en glipp fra
malerens side. Med ett øye ser han mot
Jesus og med ett øye ser han på veien
som ligger foran. Slik forteller bildet noe
om hva det er å være en kristen.
Spiller Gud en rolle i ditt liv? Betyr Jesus
noe for deg? Hvis ikke, er det bra at du
leser dette og får se bildet av Jesus og
hans venn. Jesus er vennen som aldri
gir oss opp, heller ikke når vi går bort.
Ville det ikke være fint å være hans
venn?

Min salme
Å kunne jeg bare bli barn igjen
Å kunne jeg bare bli barn igjen.
Når juleklokkene ringer!
Å kunne jeg salig i ånden se
de skinnende englevinger.
Å den som blott kunne med barnets sinn
få hilse sin frelser kjære,
og synge med barnets røst
så klar den Herre Kristus til ære.
Om verden så lammer og stormer slår.
Dog barnet eier Guds rike.
Hvor himmelens juleklokker går,
må mørket og angsten vike.
Så ring da Guds klokker til festers fest,
vekk barnet til liv her inne!
Vi reder deg leie, du himlenes sønn,
og slipper deg ingensinne.
T: Karl Marthinussen
M: Sigurd Lunde
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I dag har jeg lyst
å dele en salme
med dere som
jeg kaller for min
adventsalme. Den
er kanskje ikke av
de mest kjente, men
det gjør ikke noe om
flere kan lære den
å kjenne. Jeg bruker
den som en påminnelse
om hva som er i vente og
at jeg ikke bør stresse. Vi lar oss
vel alle påvirke av førjulstresset,
enten vi vil eller ikke.
Mitt første møte med denne
salmen var høsten 1970, da jeg var
elev ved Framnes Ungdomsskule
(folkehøgskole). I skolekoret måtte alle
delta, enten man kunne synge eller
ikke, og repertoaret ble deretter. Vi
øvde inn denne salmen, den fenget oss
alle og det var første gang vi så

en fornøyd dirigent. I alle
disse årene etterpå har
salmen vært med meg
i adventstiden.
Stor ble min glede
da jeg fant ut at
Solveig Slettahjell
hadde sunget
salmen inn på sin
plate; ”Natt i Betlehem”.
Selv om hun synger den på sin
karakteristiske måte, går det an
å synge med. Håper at denne
salmen også kan få en plass hos
deg. Ha en god adventstid og en
riktig god jul til alle.

Tekst: Tove Gjellereide Stokke

«De snakker om oss!»
Sitatet er hentet fra Siv
Fossåskarets åpning av årets
kulturuke og Olsvikutstillingen.
Olsvik menighet er blitt kjent for
det som skjer i oktober hvert år og
vi opplever at rundt om i Bergen
og omegn snakkes det om oss.
Når vi ser tilbake på årets uke
har vi mye å glede oss over og
være stolte av. I kirkens kjeller
omskaptes barnehagens lokaler til
et flott utstillingslokale takket være
dyktige og arbeidsvillige frivillige
medarbeidere. Vegger og bord var
prydet med kunst av nasjonalt og
lokalt anerkjente kunstnere. Mange
var innom og så på utstillingen og
mange handlet. I alt ble det i år
omsatt for ca 140 000 kroner. 30 %
av dette går til utsmykning i kirken.

I løpet av kulturuken kunne vi få
oppleve Helga Samsets fortelling av
Bibelen, vandringskveld med Eivind
Luthen fra pilegrimsfellesskapet
St. Jacob og dukketeater for hele
familien. Det største arrangementet
var imidlertid Duke Ellingtons Sacred
Consert som samlet full kirke på
fredagskvelden. Sotra Storband og
Sotra Reviderte fortjener stor takk for
en flott konsert.
Ikke alle arrangementene samlet
fulle hus. Det er egentlig litt trist
for programmet er godt og flere
hadde fortjent å se innom oss disse
dagene. Vi velger å glede oss
over alle som kom og alle de gode
tilbakemeldingene som kommer når
folk snakker om oss – i Olsvik!
Tekst: Bjarne B. L. Andersen

Ny “Norsk salmebok”
Arbeidet med den nye salmeboken
startet i 2004 som en del av
gudstjenestereformen. 28 år etter
forrige salmebok kom ut, er den
nye «Norsk salmebok» nå klar.
Søndag 24. november var det
menighetsmøte i Olsvik kirke om
bruk av den nye salmeboken.
På møtet demonstrerte Rune J.
Klevberg, kantor i Olsvik kirke, noen
av de nye salmene og variasjonene i
den nye salmeboken til en begeistret
forsamling. Den nye «Norsk
salmebok» har 991 nummer. Det er
272 nye salmer, blant annet en god
del nyskrevne salmer.
– Det er kjekt med nye salmer og det
er mange gode nye salmer som er
kommet med, sier Klevberg.
Det er også blitt en større
sjangerbredde i den nye salmeboken. Det er blant annet gospel,
viser, tango og salmer fra Afrika,
Latin-Amerika og Asia. Det er også
med salmer på samisk, kvensk og
engelsk.
– Det er morsomt med nye ting, og

for eksempel tangoen «Fordi han
kom og var som morgenrøden» er
flott, forteller Klevberg entusiastisk.
Med så mange nye salmer, er det
også en del som er tatt bort. Det
er 535 salmer som er videreført fra
«Norsk salmebok» fra 1985, og 124
salmer er videreført fra «Salmer
1997».
– Det er en del salmer som ikke er
med videre, men i mange tilfeller
har de valgt bort de rette salmene.
En del av salmene som ikke er med
videre var ikke så mye brukt, sier
Klevberg.
Salmeboken kommer som
menighetssalmebok, pocketsalmebok, storskriftsalmebok,
besifret salmebok, koralbok og digital
salmebok.

Lederens
hjørne
Ved menighetsrådsleder Lars Kristan
Stendahl Gjervik

Ny salmebok
Søndag 24. november var det
menighetsmøte hvor det ble bestemt at
vi kan ta i bruk den nye salmeboken,
dette utelukker ikke bruk av den gamle.
Menighetsrådet ønsker både å kjøpe
inn bøkene og den digitale versjonen
som gjør at vi kan vise salmene på
skjermen i kirken. Takk til kantor Rune
som la fram saken på møtet og som
har gjort et grundig forarbeid i saken.
Menighetsrådet har nå begynt arbeidet
med å finansiere salmebøkene.
Trefelling
Menigheten har fått lov til å felle en del
trær på nordsiden av kirken. Det gror til,
og hensikten er å åpne opp for å slippe
inn mere lys. En stor takk til grunneier
som raust lar kirken felle trærne.
Arbeidet
vil bli utført
på nyåret.
- Medliturg
forkortes
ML.

Fakta:

- En liturg er en som leder
Besøk av domprosten
en liturgi, altså en fast orden
Menighetsrådet hadde besøk av
i en kirkelig handling eller
domprost Jan Otto Myrseth på
gudstjeneste.
forrige
menighetsrådsmøte. Vi hadde
- Enham
medliturg
hjelper liturgen.
invitert
til en samtale
om vår nye
- MedliturgenEtter
leserattekst,
leder
prostitilknytning.
Laksevåg
bønn
eller deler
prosti
ble nedlagt
av informasjon
departementet
etterpå
ønske
fraav
Bispedømmerådet
vegne
og sammen med var
det en
del spørsmål menighetsrådet
fellesskapet.
ønsket å drøfte med domprosten. Dette
gikk særlig på samarbeid med andre
menigheter både for frivillige og stab,
samt kulturforskjeller og muligheter
som det nye prostiet gir. Vi takker
domprosten for at han tok seg tid til å
komme til Olsvik og er glade for den
positive dialogen som vi har.

God jul
Jeg vil ønske deg en riktig god
adventstid og en riktig god julehøytid.
Husk at det er forskjell på advent og jul.
Ikke bruk opp jula før jula kommer.

Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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Bymisjonen lager jul for alle
- Vi hadde laga oss eit bilete av kven
vi trudde skulle kome på julefeiringa
i Korskirken. Det var eit feil bilete.
Det alle hadde felles, var at dei hadde
behov for å feire jul saman med fleire
og dele noko.
Marianne Minde er tilsett i Home-Start
Familiekontakten i Kirkens Bymisjon i
Bergen. Som så mange andre fekk ho ei
aha-oppleving første gongen ho deltok
i den rause julefeiringa i kyrkja. Ho
hadde lenge drøymt om å få vere med
i Korskirken på julafta, og i 2005 kom
sjansen. Etter denne første julefeiringa
med bymisjonen var både ho og ungane
hekta, og familien har sidan feira jul i
Korskirken fem gonger til.
Den oppskrytte jula
Marianne ville presentere eit alternativ
til «pakkehysteriet» til sine tre born som
den gongen var 13, 14 og 19 år gamle.
- Jula var blitt veldig kommersiell,
syntest eg. Men adventstida var - og
er - ei god tid for meg, då vi kunne legge
planar og gjere kjekke ting i lag med
andre. Eg vart klar over at ikkje alle
gledde seg, det var nokre som kvidde
seg til jul. Det kunne handle om skuffa
forventningar til korleis adventstida
skulle vere, det kunne vere kjensla av
at ein sjølv var den einaste som ikkje
feira den perfekte familiejula vi les om i
vekeblad og aviser, seier Marianne.
Før feiringa byrja, var alle friviljuge
medarbeidarar på informasjonsmøte.
Marianne kom dit med blanke ark, og
lurte mellom anna på om ho og dei
andre tilsette skulle ha navnemerke på
seg.
– Eg vart så fascinert av det Camilla
(Grimsby) sa til oss på møtet – at her
feirar vi jul i lag, alle saman. Det var heilt
uaktuelt at tilsette eller friviljuge skulle
skilje seg ut frå dei andre gjestene, fortel
ho.
Som ein storfamilie
Jula er ei tid då alt vert meir synleg. Det
som er bra, vert ekstra bra, og det som
kjennest tøft, vert ekstra tøft. Og saknet
etter eit fellesskap - som ein kanskje
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ikkje merkar resten av året - vert for
mange særleg tydeleg i juledagane,
då alt skal handle om familielukke og
gåvedryss.

og ungdom i huset. Det at fleire tiltak er
retta mot barnefamiliar, gjer det mogleg
for mange å finne noko som passar
deira behov.

– Mannen min var med i transportgruppa, og køyrte mellom anna to
velkledde herrer frå byens beste strøk
heim då kvelden var omme. Dei var
einslege begge to, og sa at det gjekk
greitt heile året – bortsett frå i jula. Då
var denne felles feiringa god å ha, seier
Marianne.

– Vi freistar å invitere «våre» HomeStart-familiar inn på advents-aktivitetane
på Bamsehiet og i Åpen barnehage.
Det vert organisert både juleverkstad og
kakebaking, og før jul er det nissefest.
Vi gjer også familiane merksame på
julefeiringa i Korskirken, understrekar
Marianne. Dei frivillige familiekontaktane
i Home-Start får tilbod om den
tradisjonelle julekonserten i kyrkja, og
vanlegvis vert det og gjeve tilbod om ei
teaterforestilling til familiane som brukar
tilbodet. I år er det førpremiere på «Jul
i Blåfjell» som står på tapetet. Takka
vere gratisbilletter frå Musikkteatret i
Arna kan 50 personar få oppleve denne
forestillinga.

Ungane hennar er blitt større no, men
for dei er det framleis jul i Korskirken
som er den ekte jula.
– Det er ei fantastisk oppleving. Det er
ei ordentleg, tradisjonell julefeiring med
alt som høyrer til av god mat, gang rundt
juletreet og julesongar. Trøytte ungar
sovnar i fanget til mor, og røyksugne
karar står utanfor med rullingsen. Det er
rom for alle, seier Marianne.
- Eg vil verkeleg anbefale det, anten ein
kallar seg gjest eller friviljug. Det skillet
vert fort brote ned uansett. Vi blir som
ein storfamilie, med ulike slags folk som
likar å gjere ulike ting. Nokre vil helst
sitje i ro, andre må opp og rydde og
ordne for å føle seg vel. Det er opent for
å vera - og opent for å gjera.
I år gjer familiesituasjonen at det vert
heimejul med unge og gamle. Det har
Marianne og mannen bestemt.
– Men dersom situasjonen endrar seg
att, vil vi heilt klårt attende til feiringa i
Korskirken. Det er ei heimleg julaftan,
berre med fleire enn ein vanlegvis har
plass til.
Inkludering og integrering
Home-Start Familiekontakten (HSF)
der Marianne Minde arbeider,
er ein del av bymisjonen si nye
avdeling, Oppvekst og mangfald.
HSF er eit verdsomspennande
familiestøtteprogram, der frivillige
medarbeidarar kjem heim til
småbarnsfamiliar som treng støtte i ein
periode. I Oppvekst og mangfald er det
ei brei vifte av tilbod til familiar med barn

Førti ulike nasjonar er representerte i
den mangfaldige gruppa som brukar
tilboda til Oppvekst og mangfald. – Vi
vil gje både barn og vaksne høve til
å bli kjent med norske juletradisjonar.
I samlingsstunda i Open barnehage
syng dei julesongar i adventstida, og
det er kjekt både for norske familiar og
minoritetsfamiliar, seier koordinatoren.
Alltid ei open dør
Og så er det sjølvaste flaggskipet
i bymisjonen si julefeiring, då.
Julekvelden i Korskirken byrjar i år med
messe klokka 17. Deretter set folk seg til
festpynta bord der mat og underhaldning
vert servert. Også på dei «raude
dagane» er det ope hus i bymisjonen.
Første og andre juledag er det Kafe
Magdalena som har opne dører med
gratis julemat frå 12 til 15.
I veka før jul er det aktiviteter på kafeen
kvar dag, det vert laga julekaker,
julekransar og annan pynt.
I fleire år har bymisjonen rigga til
«Stallen» - ei synleg påminning
om den første jul i Betlehem, med
julekrybbe og førjulsstemning. I år vert
«Stallen» plassert i Kafe Magdalena,
og det vert høve til å kjøpe julegåver
frå bymisjonens eigne tre- og

tekstilverkstader. Diakon Tone Totland
og gateprest Kari Veiteberg går i tillegg
ut i byens gater med kirkesykkelen og
den glade bodskapen.
Dei tilsette på Bryggen Radisson Blue
Hotel inviterer nok ein gong bymisjonen
sine brukarar til gratis julemiddag på
hotellet på julekvelden, frå klokka 12
til 15. Dette er primært ei tilskiping for
byens rusavhengige, men også for
fattige tilreisande frå Sør-Europa
Den tradisjonsrike «artistdugnaden» i
Logen vert skipa også i år. 9. desember
er Voksne Herrers Orkester organisator
og husband for ei perlerad av artistar
som opptrer gratis til inntekt for
bymisjonen. Billettar er å få kjøpt på
Billettservice, og dette er ein konsert
som vanlegvis vert utselt i løpet av kort
tid – så det er berre å hive seg rundt.

Tekst og foto: Kati Indrefjord/Kirkens
Bymisjon i Bergen

Månedens
anbefaling:

“Tre vise menn”

Mathias Eick, Pasha Hanjani og Ertan
Tekin - Kirkelig kulturverksted
Personlig syns jeg at julemusikk er
en sentral del av juleforberedelser
og førjulskos. De siste årene har
det ikke fristet å sette på julemusikk
hjemme. Utenfor huset har man jo hørt
julemusikk fra tidlig november. Allerede
før 1.søndag i advent kan derfor min
dose av julemusikk være full, særlig av
den kommersielle typen som konstant
spilles. Engelske hit-parader med White
Christmas, Jingle Bells og Rockin´
Around the Christmas Tree.

Det er nettopp da jeg finner frem min
favorittjuleplate, «Tre vise menn». Den
norske jazztrompetisten Mathias Eick
har på denne platen gått sammen med
fløytistene Pasha Hanjani fra Irak og
Ertan Tekin fra Tyrkia. I den bulgarske
kirke i Istanbul har de spilt inn en rolig
og nedtonet instrumental juleplate,
fylt av sjelfulle, tradisjonelle fløyter
fra Midtøsten. Melodiene er kjente
og kjære, men et godt stykke fra de
kommersielle variantene som en treffer
i julestriden. I en omtale blir musikken
beskrevet slik: «Tre vise musikere med
røtter i flere religioner bidrar her sterkt
til fornyelsen av hvordan julens sanger

tolkes
i vår
tid».
Jeg
kunne
ikke vært mer enig. Denne juleplaten
minner meg på hva julen egentlig
handler om, og ikke minst hvor det
hele skjedde, langt unna snømenn og
reinsdyr. Tolkningen av «Å Betlehem
Du Vesle By» tvinger en til å senke
skuldrene, lukke øynene og kjenne at
julefreden nærmer seg.
God førjulstid.

Tekst: Eva G. Stokke-Zahl
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Juletreet i Olsvik – en julefortelling
For tredje året på rad skaper vi
Bergens fineste juletre. Kirkerommet
vil bli fylt av en fjelledelgran på
seks meter, pyntet til fest med
tradisjonsrike symboler. Også i
år har vi samarbeidet med barn i
nærområdet, denne gangen har de
malt med glassmaling på blanke
julekuler.
Det er barn fra 3. og 4. klasse på
Kjøkkelvik skole som har vært med. Vi
viderefører med dette vår fine tradisjon
med juletreet i Olsvik. Hele poenget med
denne visjonen om et juletre utenom det
vanlige, er å knytte tradisjonene rundt
juletreet til Jesus og hans fødselsfest.
Det er et forsøk på å ta jula tilbake, å
huske på eller bli kjent med hvorfor vi
pynter som vi gjør til jul.
Her kan du lese mer om juletreets
historie, julepynten og dens symbolikk,
takk til designer Anette Tang Nilsen som
har vært prosjektansvarlig og alle barna
som har vært involvert.
Juletreet har sin egen spennende
historie
Kirken har feiret jul som Jesu fødselsfest
siden 300-tallet. Men hva med juletreet?
Hvorfor har vi juletre? Og hvorfor pynter
vi det som vi gjør? Betyr pynten noe,
eller spiller det ikke noe rolle hva vi
henger på treet?
Da jeg var liten fikk jeg ikke se det
pyntede juletreet før på julaften, i alle fall
ikke med lysene tent. Det var nok enda
strengere for mine foreldre, det var en
høytidsstund da lysene ble tent. Det har
alltid fasinert meg, å dra ut i skogen og
hugge en gran, for så å ta den med inn
i stua og pynte den slik at den skinner.
Det er jo litt rart, men mest fint.
Det pyntede grantreet ble ikke
vanlig hjemme i stua før på slutten
av 1800-tallet. Før dette var treet
forbeholdt skolestua og kirken eller de
velstående borgerne i byen. Men selve
juletretradisjonen begynte lenge før det.
I middelalderen fantes det store
mysteriespill som ble oppført utenfor
kirkene på spesielle dager. Det var spill
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som gjenfortalte historier fra Bibelen.
Et slikt spill var spillet om Adam som
handler om Adam og Eva i paradiset.
Som avslutning blir Adam og Eva
fordrevet fra paradiset, og paradistreet,
en einebusk pyntet med epler og remser
av farget tøy, ble båret i prosesjonen
bort fra kirken og senere plantet. Slike
fargede tøyremser kan vi finne igjen
i kirkekunsten som bønnesjal eller
bønnebånd som englene holder i
hendene.

blitt symbolet for fristelse, arvesynden
og syndefallet. Eplene henger på treet
fremdeles: hjemmelagede epler av filt
eller vatt, bitte små epler fra epletreet
i hagen eller pynteepler i rødt
eller gull. Etterhvert ble
eplene stilisert
til kuler, alle
slags
vakre
kuler
av

Spillet om Adam ble oppført av Absalon
Pederssøn Beyer i Bergen midt på
1500-tallet, og regnes som teaterets
begynnelse her i Norge. Kanskje
er det derfor både Bergen og
Stavanger har sine steder som
heter Paradis?
Hundre år etter at spillet ble
oppført i Bergen hører vi om
det første juletreet i Tyskland.
Det hadde også epler og
bønnebånd, men i tillegg
var det pyntet med oblater
(nattverdsbrød) og roser.
En av de viktigste tingene i
lutherdommen var læren om
loven og evangeliet som to
måter Gud møtte mennesket på.
Ettersom eplet, som Eva fristet
Adam med, er et symbol på loven,
og nattverdsbrødet er et symbol
på evangeliet, er det fristende å tro
at denne julepynten ikke bare var en
tilfeldighet.
Nesten all vår julepynt i dag stammer på
en eller annen måte fra pynten på det
første treet fra Elsass i Tyskland i 1602,
pynten har etterhvert fått nye former og
nye uttrykk, men linjene tilbake er klare.
Treet
Symboliserer det som binder sammen
jorda og himmelen, det har røtter i jorda
og strekker greinene inn i himmelen.
Livets tre.
Eplet
selv om det ikke sies at den frukten
Eva fristet Adam med i Paradiset var et
eple, er paradisets eple, frukten av treet
som gir kunnskap om godt og vondt,

tre,
plast
eller glass.
Årets samarbeidsprosjekt med barn i
nærområdet er glassmaling
på julekuler. Det er i tillegg til
eplesymbolikken en hyllest til kirkens
nye glasskunst.
Rosen
symboliserer den kjærligheten som
overvinner døden, og i vår tradisjon har
den røde rosen stått for både himmelsk

og jordisk kjærlighet. De minst kultiverte
rosene har som regel fem kronblader,
og femkronbladrosen var symbol
for Kristus. Den ble ofte skåret inn i
middelalderens skriftestoler, og det
som var sagt «sub rosa»
(under rosen) var
sagt i fortrolighet.
Martin Luther
hadde en

etterhvert tok over for julerosen som var
vanskeligere å dyrke fram.
Oblatene
var flate kaker på størrelse med en
liten asjett, og de var stekt i spesielle
jern med ulike bibelske motiv. Oblatene
har fått flere arvtakere: pepperkaker
og honningkaker i ulike former, kurver
med godteri og ulike medaljonger med
bilder av Maria og barnet og englene på
Betlehemsmarkene. I dag har englene
fløyet helt ut av bildene og henger
på juletreet i alle slags materialer og
former.
Klokkene
er symboler for himmelens stemme,
og lyden av dem kaller folk sammen
til bønn eller messe. I gammel tid
trodde dessuten folk at denne
lyden jagde skrømt og onde ånder
på flukt. De første kristne brukte
sølvklokker til å ringe sammen
menigheten i katakombene i
Roma. Fra gammel tid i Norge har
kirkeklokkene også blitt brukt for
å varsle folk ved brann, krig eller
landesorg.
Bønnebånd
Det å legge et tørkle eller et
bønnesjal over hodet eller skuldrene
og hendene var en måte å vise
respekt på når man ba. På mange
gamle bilder flyr englene med slike
bønnesjal eller bønnebånd i hendene,
som et symbol på at de bærer bønner
opp til Gud. Bønnebåndene har blitt til
lenker: lenker av glitter og halm, eller av
farget papir.

fembladet
rose i sitt
personlige segl.
Rosen har forsvunnet
fra mange juletrær i vårt land,
men i enkelte øst-europeiske land og
i Latin Amerika er det vanlig å pynte
juletreet med blomster. Diakonissene på
Lovisenberg i Oslo pynter fremdeles sitt
juletre med et vell av hvite kunstferdige
papirliljer hvert år. Den mest kjente
julerose-tradisjonen i dag er nok
den «eksotiske» julestjernen som

Stjernen
Betlehemsstjernen viste vei til stallen.
... og høyt i toppen den blanke stjerne
Ja, den må skinne, for den skal minne
oss om vår Gud – oss om vår Gud.
Englene
Englene opptrer ofte ved viktige
anledninger i bibelen. Mange kunstnere
har framstilt englene med lange
gevanter og vinger, men i bibelen
likner de mye mer på mennesker, og
noen ganger blir de til og med tatt
for å være mennesker. Ordet engel

betyr budbringer. De er himmelske
skapninger som bringer med seg Guds
budskap, setter i verk Guds planer
og forsvarer Guds folk. Kanskje er
uttrykket englevakt det vi bruker mest
i dagligtalen? I kristen forstand skal
man ikke dyrke eller tilbe engler, det er
englene som tilber Gud. Derfor forbinder
vi englene også med lovsang.
Du grønne, glitrende tre, god dag
Velkommen, du som vi ser så gjerne
med julelys og med norske flagg
og høyt i toppen den blanke stjerne
Ja, den må skinne, for den skal minne
:/: oss om vår Gud :/:
Den første jul i et fremmed land
sin store stjerne Vårherre tente
den skulle vise vår jord at han
den lille Jesus til verden sendte
I stjerneglansen gikk engledansen
:/: om Betlehem :/:
Om Jesusbarnet fortalte mor
så mang en aften vi satt her hjemme
vi kan hans bud og hans milde ord
vi vet at aldri vi dem må glemme
Når stjernen skinner, om han oss minner
:/: vårt juletre :/:
Johan Krohn
«Du grønne, glitrende tre» er en
julesang med tekst av Johan Krohn
(1841-1925) den synges gjerne til to
forskjellige melodier. Den mest brukte
melodien er komponert av tyskeren
Christopher E. F. Weyse (1774-1842),
mens Edvard Griegs (1843-1907)
melodi til sangen er mindre brukt. Den
danske originalteksten stod først på
trykk i Krohns barnebok Peters jul, utgitt
første gang i 1866. Den ble oversatt
til norsk og trykt i Nordahl Rolfsens
Lesebok for Folkeskolen med tittelen
Sang til juletræet i 1892. I juli 1894
tonesatte Edvard Grieg syv dikt fra
leseboka, deriblant Sang til juletræet.
Disse ble gitt ut i noteheftet Barnlige
Sange, op. 61 samme år.
Tekst: Lars Kristian Stendahl Gjervik
Foto: Anette Tang Nilsen
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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

Julie Fylling Andersen
Ingrid Skjoldal Køppen
Jakob Thorsheim Hannevold
Lilly Kaarbø Westrheim
Oscar Marthinussen Mikkelsen
Christian André Smines
Marcus Bergheim Arnestad
Emilie Næss Haukås
Carl Thomas Hågensen
Emil Holm
Lisa Chikondi Høstmark
Lilly Chimwemwe Høstmark
... i andre kirker
Emma Ruud Osland-Gundersen,
Kongsdelene kirke
Nora Jensvoll,
Haakonsvern kirke
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Roald Øvrebø
Jobb: 55 30 81 78
roald.ovrebo@
bergen.kirken.no

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

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

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

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

døpte

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

Ulrik Harald Mikkelsen Hundvin,
Johanneskirken
Marie Kaland Riddergård,
Loddefjord kirke
Amanda Pukstad,
Stadsbygd kirke

døde
Otto Knapskaug
Jan Kaare Larsen
Alma Jenny Eileraas
Anne Lise Dahl
Aslak Nerhus
Henny Johanne Bjelke
Audbjørg Litlekalsøy
Arne Krogh
Kai Ivan Svendsen
Solveig Blakstad
Trygve Gjelseng

offer
Oktober
06. Samemisjonen
13. Menighetsarbeidet
20. TV-aksjonen		
27. Menighetsarbeidet

2 095,00
1 110,00
3 702,00
1 931,00

November
10. Stefanusalliansen
17. Menighetsarbeidet

2 325,00
3 762,00

Menighetskalender
gudstjenester
Olsvik kirke
Søndag 8. desember
2. søndag i advent
19.00: Lysmesse ved
Abelsæth. Nattverd.
Takkoffer til Olsvik TenSing.
Søndag 15. desember
3. søndag i advent
11.00: Gudstjeneste ved
Kolaas. Nattverd. Takkoffer til
Menighetsarbeidet.
Tirsdag 24. desember
Julaften
14.00: Familiegudstjeneste
ved Abelsæth. Takkoffer til
Kirkens Nødhjelp.
16.00: Familiegudstjeneste		
ved Abelsæth. Takkoffer til
Kirkens Bymisjon i Bergen.

Onsdag 25. desember
Juledag
12.00: Høytidsgudstjeneste
ved Abelsæth. Nattverd.
Takkoffer til Okhaldhunga
Hospital Nepal.
Torsdag 26. desember
Stefanusdagen
12.00: Gudstjeneste ved
Abelsæth. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Kirkelig
Dialogsenter Bergen.
Søndag 29. desember
Romjul
11.00: Gudstjeneste ved
Kolaas. Dåp og nattverd.
Tirsdag 31. desember
Nyttårsaften
23.15: Midnattsmesse ved
Kolaas. Ikke ofring.
Søndag 5. januar
Kristi Åpenbaringsdag
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Dåp. Takkoffer til
Kirkens SOS, Bjørgvin.

Søndag 12. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Abelsæth/Andersen.
Dåp og nattverd. Takkoffer til
Nådehjemmet, Misjons pro
NMS Thailand.

Søndag 16. februar
Såmannssøndag
11.00: Familiegudstjeneste
Søndag 19. januar
ved Kolaas. Dåp og nattverd.
3. søndag i åpenbaringstiden Takkoffer til Bibelselskapet.
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Abelsæth/Dahl. Nattverd. Søndag 23. februar
Takkoffer til Sjømannskirken. Kristi Forklarelsesdag
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Søndag 26. januar
Abelsæth. Nattverd.
4. søndag i åpenbaringstiden
11.00: Hovedgudstjeneste
Søndag 2. mars
ved Kolaas. Dåp og nattverd. Fastelavnssøndag
Takkoffer til Menighetsarbeidet. 11.00: Familiegudstjeneste ved
Kolaas. Dåp.
Søndag 2. februar
5. søndag i åpenbaringstiden
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Abelsæth/Dahl. Dåp og
nattverd.

Formiddagstreff

kalender
Lørdag 28. desember kl. 12.00 i Olsvik Søndag 15. desember kl. 19.00 i Olsvik
kirke:
kirke:

Julefest for
voksne

Søndag 9. februar
6. søndag i åpenbaringstiden
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Abelsæth. Nattverd.

Julekonsert

Nybø Brass, dir. Stein Skorpholm.
Forum Mannskor, dir. Bjørn Bergmann.
Ledes av Brith Barsnes Bjordal og trioen TRIADE m/Brith Barsnes Bjordal.
TRIADE. Det blir middag, andakt og gang Johann Sebastian Blum, cello.
rundt juletreet. Pris kr. 150,Rune Johnsen Klevberg, orgel.

6. februar
6. mars
3. april
8. mai
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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Fire om jul

1. Hva er ditt beste juleminne fra kirken?
2. Hva er din favoritt juletradisjon?
3. Hvilke betydning har kirken og julens
egentlige betydning for deg?

4. Hva synes du er den største
forskjellen mellom julen i dag og julen
før i tiden?
5. Hva er din favoritt julekake?

Ida Doksæter,
medlem i
menighetsrådet

TV. For meg ville det ikke være jul uten
gudstjenestene.

Lars Kristian
Stendahl Gjervik,
leder av
menighetsrådet
1. Mitt beste
julekirkeminne
er fra Høylandet
der jeg vokste
opp. Høylandet
ligger i innlandet i Nord Trøndelag og
der husker jeg julevinteren som minus
25 grader, fire meter snø og sol. Å
komme inn i det fulle kirkerommet i den
gamle trekirken, med pyntet juletre,
barnegospel, en raus og jordnær
prest, og varm hjertestemning fra
sambygdingene, det husker jeg som om
det var i går.
2. En av de fineste juletradisjonen jeg
vet om, er å dekke på til en ekstra ved
julemiddagsbordet. En konkret handling
som viser at vi alltid er klare til å invitere
inn nye mennesker i våre liv. Jeg er
opptatt av å vise omsorg i praksis,
og det blir ekstra sterkt å åpne opp
hjemmet på julaften, denne dagen som
for mange er forbeholdt den nærmeste
familie.
3. Julebudskapet har veldig stor
betydning for meg. Jeg tror jeg
bruker mer og mer tid på å tenke på
konsekvensene av at Jesus ble født,
og på konsekvensene av at jeg tror at
han er Guds sønn. Den betingelsesløse
tilgivelsen som Jesus gir alle som spør,
gir meg mye livsmot og livsglede i
hverdagen.
4. Hvis vi sier at før i tiden var da jeg var
barn, altså sånn ca 25 - 30 år siden, tror
jeg en forskjell er at flere har en religiøs
nysgjerrighet, eller religiøs søken i
dag. Jeg opplever at veldig mange
har et uttrykt behov for å finne ut hva
de egentlig tror på. Å gripe etter noe
større og mer meningsfullt enn bare seg
selv. Jeg mener det multikulturelle og
multireligiøse Norge er en stor berikelse.
En berikelse, er at det tvinger oss til å
utforske vår egen tro, en slik utforsking
kan gjøre at vi blir tryggere på vår
egen identitet. Dette vil igjen gjøre det
lettere for oss å møte mennesker som
er anderledes, for vi står støtt i vår egen
tro.
5. Det må bli bordstabel, veldig godt.
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1. Det blir alltid
nydelig å høre
Olsvik TenSing
synge julen inn
med Candlelight
Carol.
2. Julen begynner tidlig på julaften med
julestrømpe og ”Snekker Andersen” på
tv, etterfulgt av ”3 nøtter til Askepott”.
3. Vi har alltid gått i kirken på julaften
med familien. Der får man under høre
juleevangeliet, og det synes jeg er veldig
flott og en god start på julefeiringen.
4. Nå er jo ikke jeg så altfor gammel
enda, men det er klart julen og feiringen
endres jo. At julen varer helt til påske
har vi jo hørt i sangen, men så begynner
den igjen i oktober. Ellers tenker jeg
at etter hvert som årene går så endrer
jo familien seg, noen går bort og noen
kommer til. Men å feire sammen med
familien er uansett det viktigste.
5. Helt klart julemarsipan!
Ingelin HoffLarsen,
medlem i
menighetsrådet.
1. Jeg kan ikke
trekke frem
noen spesielle
julegudstjenester.
Stemningen i kirken julaften er alltid
spesiell med stappfull kirke og mange
barn.Kanskje husker jeg best den
fortettede stemningen i Loddefjord kirke
tidlig på 1970-tallet da ungene våre
vare små og vi var 3 og 4 generasjoner
i kirken.
2. Bortsett fra gudstjenestene julaften
og de to juledagene, er familiebesøkene
det viktigste for meg. I julen samles alle
som kan de tre dagene. Også maten er
tradisjon. Ingen forandrer på menyen,
pinnekjøtt julaften, stort koldtbord 1.
juledag og lutefisk 2. juledag.
3. Jeg er ikke alltid i kirken alle
juledagene, men hvis ikke, hører jeg
gudstjenesten i radio eller følger den på

4. Vår familie feirer julen som våre
familier alltid har gjort, men jeg ser
at julen generelt er blitt mer fridager
med god mat og drikke. Nå begynner
forretningsstanden og mediene ”julen”
alt i oktober. Jeg nekter av prinsipp
å ”tenke jul” og handle julegaver før
første søndag i advent. Da er julegatene
alt åpnet, men vi ”begynner julen”
med BTs tenning av julegran på Lille
Lungegårdsvannet lørdag før første
søndag i advent. Julehandlingen tar
ofte vekk fokuset på hva julen egentlig
handler om. Selv boikotter jeg blant
annet julehandel om søndagene.
5. Min favoritt julekake er hjortebakkels
etter min mors oppskrift
Henriette
Klementsen
Dahle,
medlem i Olsvik
TenSing
1. Mitt beste
juleminne fra
arbeidet i kirken
må vel være i fjor da jeg fikk være
med TenSing å synge i Olsvikhallen
på KILs turn-juleoppvisning og for
Sanitetsforeningen i Godvik.
2. Favoritt juletradisjonen må vel være
når hele familien kommer hjem på
julaften og vi feirer den sammen
3. Kirken og julen for meg betyr egentlig
ganske mye, det å få kunne komme
i kirken og vite at jeg er velkommen
uansett er fantastisk! Også har vi julen,
da familiene samles og pynter oss og
har det hyggelig sammen, gleder meg
alltid til jul for da kommer snøen og
julepynten frem.
4. Julen før i tiden og julen nå i dag syns
jeg er ganske forskjellig, før var vel alle
mer opptatt av å være samlet og kunne
spise god mat, nå bryr vel de fleste seg
bare om gavene.
5. Jeg har vel ikke en favoritt julekake,
men det går mye i pepperkaker og
kakemenn.

Gullivers
julekryssord!
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Det skjedde i de dager at det
gikk ut befaling fra keiser
Augustus om at hele verden
skulle innskrives i manntall.
Denne første innskrivningen
ble holdt mens Kvirinius var
landshøvding i Syria. Og
alle dro av sted for å la seg
innskrive, hver til sin by.

Det var noen gjetere der i
nærheten som var ute på
marken og holdt nattevakt
over flokken sin. Med ett sto
en Herrens engel foran dem,
og Herrens herlighet lyste om
dem. De ble overveldet av
redsel. Men engelen sa til dem:
«Frykt ikke! Se, jeg forkynner
dere en stor glede, en glede for
Josef dro da fra byen Nasaret
hele folket: I dag er det født
i Galilea opp til Judea, til
dere en frelser i Davids by; han
Davids by Betlehem, siden han er Messias, Herren. Og dette
var av Davids hus og ætt, for
skal dere ha til tegn: Dere skal
å la seg innskrive sammen med finne et barn som er svøpt og
Maria, som var lovet bort til
ligger i en krybbe.» Med ett var
ham, og som ventet barn. Og
engelen omgitt av en himmelsk
mens de var der, kom tiden da
hærskare, som lovpriste Gud og
hun skulle føde, og hun fødte
sang:
sin sønn, den førstefødte. Hun
svøpte ham og la ham i en
«Ære være Gud i det
krybbe, for det var ikke husrom
høyeste, og fred på jorden
for dem.
blant mennesker Gud har
glede i!»

Lik oss på

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

Da englene hadde forlatt dem
og vendt tilbake til himmelen,
sa gjeterne til hverandre: «La
oss gå inn til Betlehem for å
se dette som har hendt, og som
Herren har kunngjort for oss.»
Og de skyndte seg av sted og
fant Maria og Josef og det
lille barnet som lå i krybben.
Da de fikk se ham, fortalte de
alt som var blitt sagt dem om
dette barnet. Alle som hørte
på, undret seg over det gjeterne
fortalte. Men Maria tok vare
på alt som ble sagt, og grunnet
på det i sitt hjerte. Gjeterne dro
tilbake. De lovet og priste Gud
for alt de hadde hørt og sett; alt
var slik som det var sagt dem.
Evangeliet etter Lukas kapittel 2, 1-20

