Olsvik kirke
NR 1 2014 - 30. årgang

GRATIS KURSKVELD
FOR DE SOM ER,
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TIL 4- OG 6-ÅRINGENE

AKTIVE JENTER

LES OM SPEIDERÅRET SOM HAR GÅTT

Bli med på fasteaksjonen 6.-8. april:

Kirkens Nødhjelp er der i katastrofen
Blir du med på fasteaksjonen, bidrar
du til at folk kan reise seg og få bedre
liv.
På samme måte som at Kirkens
Nødhjelp trenger Wejdan som jobber
med traumatiserte barn fra Syria,
trenger organisasjonen at du gir tid,
penger og bruker din stemme for å
skape forandring.
Står sammen
Kirkens Nødhjelp jobber for at flest
mulig skal få sjansen til å overleve
katastrofer. Krigsflyktninger fra Syria
er noen av dem du støtter ved å delta i
fasteaksjonen. Da står du sammen med
Wejdan Jarrah i hennes arbeid med å
gi syriske flyktninger håp i en desperat
situasjon. Wejdan er spesialist på å
møte folk som har opplevd grusomme
ting:
- Her i Zataari har alt for mange opplevd
å se søsken og foreldre bli drept på
bestialsk vis foran øynene deres. Men
hvis jeg kan bidra til at de i det minste
ser håp om en bedre fremtid, har jeg
verdens mest meningsfulle jobb, sier
32-åringen som er fra byen Ibrid i
Jordan, og har master i psykososialt
arbeid.
- Innen mitt fagfelt kaller vi arbeidet
vi utfører for psykososial førstehjelp.
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Wejdan Jarrah i arbeid i flyktningleiren Zataari i Jordan.

Det er akkurat hva det er; mange har
behov for nødhjelp også psykisk. Mange
hadde trengt individuell hjelp videre,
men vi har ikke mer kapasitet enn det vi
har, sier Wejdan. Selv om hun har den
rette utdanningen og erfaringen, er det
virkelig hardt arbeid:
- Det er klart det går inn på meg. Jeg
møter så mange skjebner at jeg ofte
må jobbe med egne tanker etter lange
arbeidsdager, og bearbeide for å ruste

meg opp til en ny dag i leiren, sier hun.
Godt å gjøre noe
Fasteaksjonen gir en mulighet til at vi
i Norge kan gjøre noe konkret med alt
det vonde vi hører om i nyhetene. Vi
kan bidra. Hva vi gjør teller for at hjelpen
skal nå flest mulig.
- Noe av det beste med fasteaksjonen,
som kommer hvert år, er at vi kan gi
menigheten en konkret oppgave som

og trenger deg!
respons på lidelsen vi ser i verden. Det

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 6.-8. april
Vi møter hverdagshelter, som
Wejdan, i Kirkens Nødhjelps
prosjekter over hele verden. Støtten
fra norske menigheter gjør at
forbildene får mulighet til å skape
virkelig og varig forandring. For seg
selv, for andre og for hverandre.
Det er menigheter landet rundt som
står for gjennomføringen av Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon. Olsvik
menighet arrangerer aksjon 8. april
og trenger bøssebærere. Ta kontakt
med Hans-Petter Dahl dersom du vil
være med.
Pengene som samles inn går til
Kirkens Nødhjelps arbeid over hele
verden.
Støtt aksjonen direkte ved å:
o Benytte kontonummer:
1594 22 87493
o Sende GAVE på sms til 2468
(200 kroner)
o Ringe givertelefon 820 44 088
(200 kroner)

For 200 kroner kan du gi et menneske
sikker tilgang til rent vann!
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er sunt for alle aldersgrupper, og gjør
oss som kirke troverdig. Vi sier ikke bare
hvor ille det er, men vi gir anledning til å
handle, sier Hans-Petter Dahl, kateket
i Olsvik med over 20 års erfaring fra
arbeid i Den norske kirke og som har
deltatt på faste aksjoner hvert eneste år
i denne tiden.
Pengene vi samler inn til årets
aksjon, går som vanlig til hele Kirkens
Nødhjelps arbeid. Akkurat nå pågår
et stort arbeid for syriske flyktninger,
der de leverer rent vann og trygge
sanitære forhold, i tillegg til annet
nødhjelpsarbeid, i samarbeid med
kirkelige partnere som blant annet Det
Lutherske Verdensforbund.
Men Kirkens Nødhjelp arbeider

også med gjenoppbygging og
klimaforebyggende tiltak på
Filippinene. Pengene som samles inn i
fasteaksjonen, gjør det mulig å handle
raskt i katastrofer, som etter tyfonen på
Filippinene.
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
Anne-Marie Helland ønsker å rette en
stor takk til alle menigheter landet rundt
som deltar, alle frivillige som går med
bøsse og alle som gir penger:
- Dere betyr en forskjell, og jeg er stolt
og imponert over at så mange blir med
på denne dugnaden for rettferdighet.
Deres innsats gjør det mulig for oss å
være tilstede i katastrofen, sier Helland.
Tekst og foto: Hentet fra Kirkens Nødhjelp
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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
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Andakt

av Victoria Larsen

Hva er det som definerer oss? Hva
definerer meg?
Jeg har rødt hår, og det noen vil kalle
en rocka stil. Jeg har tatoveringer som
symboliserer ting som er viktig for meg.
Jeg har en blå genser hvor det står
Olsvik TenSing på, noe som viser hva
jeg interesserer meg for. Jeg har som
du, en egen stil som sier noe om hvem
jeg er.
Men utseendet og interesser er noe
som hele tiden endres på. Håret mitt
kan jeg farge, og stilen kan jeg forandre,
og tatoveringene kan jeg skjule under
klærne.

Men troen. Troen vil alltid være der, og
er med på å definere meg på en måte.
Under dåpen ble jeg korsmerket. Du kan
ikke se det, men jeg vet det er der. Det
symboliserer at jeg er guds barn.
Når livet er vanskelig, og jeg trenger råd
så har jeg Ham. Gud.

“For så høyt har Gud elsket verden, at
han ga sin Sønn, den enbårne, for at
hver den som tror på ham, ikke skal gå
fortapt, men ha evig liv.“ (Joh. 3,16)

Min salme
Eir vakkert lite menneske
For augo våre faldar
Ein skapardraum seg ut:
Eit vakkert lite menneske,
Eit bilete av Gud.
Vi ser det og vi kjenner strok
Av himmel mot vår hud.
Den draumen får vi dela,
Det rører oss å sjå
Eit vakkert lite menneske,
Og gleda strøymer på.
Vi takkar han som andar liv
I alle sine små.
No ber vi med oss draumen
På skaparen sitt bod,
Eit vakkert lite menneske
Skal koma fram og få
Dei orda og dei dropane
Ei tru kan spira frå!
Det største skal få henda
Når vatn møter hud:
Eit vakkert lite menneske
Får høyra til hos Gud.
Vi ser det og vi kjenner von
Om nåde livet ut.
T: Elisabeth Moldestad
M: Eilert Tøsse
4 Olsvik menighetsblad 1-2014

Sidan vi skal ha besøk av Eilert Tøsse
på salmekvelden 16. februar, tenkte
eg å ta føre meg ein av salmane som
han har sett melodi til.
Vi har ikkje alt for mange dåpssalmar
å velja mellom når vi skal setja opp
salmeliste for dåpssundagane. I den
nye salmeboka har vi fått tre nye
dåpssalmar, og to av dei har melodi
av Eilert Tøsse. Eg vil ta føre meg den
på 592 med tittelen «Eit vakkert lite
menneske».
Teksten er skriven av Elisabeth
Moldestad. Ho er fødd og oppvaksen
i Sandviken i Bergen. Ho er gift med
Olav Oma, som er prest i Fitjar. Ho
hadde nett fått ein liten gut då ho skreiv
salmen, så salmeteksten syner naturleg
nok nærleiken mellom mor og barn.
Med enkle bilete fortel ho om det store
underet som skjer i dåpen.
Elisabeth Moldestad fekk tredjeprisen
i ein nasjonal salmekonkurranse for
denne salmen. Eg trur at denne salmen
er eit godt alternativ til dei andre
dåpssalmane som vi har i salmeboka.
Eg synest at melodien kler teksten på
ein god måte. Den er enkel og lett å
syngja. Salmen vil difor vera eit godt

alternativ til dei andre dåpssalmane, til
og med på stader der nynorsk ikkje er
offisielt kyrkjespråk.

Tekst: Rune J. Klevberg

Takk!

Lederens hjørne

Takk til alle dere som benyttet giroen
i forrige menighetsblad i alt er det så
langt kommet inn kr. 21 250.- En del av
pengene er øremerket til diakoniarbeidet
i menigheten og noe er satt av til
menighetsbladet resten går til arbeidet
i kirke og menighet, blant annet til nytt
lydanlegg i kirkerommet som er på plass
i disse dager.
Hjertelig takk for gaven!

Årsmøte
Menighetens årsmøte avholdes i år etter
gudstjenesten 30. mars. Her rapporterer
vi fra 2013, men vi ser også på 2014 og
mer langsiktige planer. Vel møtt.

Temakveld
våren 2014

Du er velkommen til temakveld i kirkekjelleren i Olsvik kirke
mandag 17. februar. Vi begynner med
kvelds kl. 19.00 og foredragsholder er
Terje Aannerød med tema «Kvinner i
Bibelen».
Neste er 12. mai. Program er ikke
fastsatt.

Ved menighetsrådsleder Lars Kristan Stendahl Gjervik

1. Mål og tiltak for 2014
Menighetsrådet og staben har
vært samlet til strategisamling hvor
vi jobbet med konkrete mål og
tiltak for 2014. Det som kom fram
er videre behandlet og vedtatt i
menighetsrådet. Vi opprettholder våre
tre hovedsatsingsområder som er:
• gudstjenesteliv
• musikk, kunst og kultur
• frivillige medarbeidere
Innenfor disse tre områdene har
vi konkretisert en rekke mål og
tiltak. Hele dokumentet kan fås på
kirkekontoret eller på årsmøtet.
2. Adventslyset i glasskunsten
I desember gjorde vi et forsøk med
å belyse kunstglassene i taket fra
innsiden og ut, slik at alle som så
kirken fra utsiden fikk se opplyste
kunstglass. I tillegg tok vår fotograf
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl bilde
som blant annet prydet forsiden av
menighetsbladets julenummer.
Jeg har mottatt veldig mye positiv
respons, både fra de som så
belysningen selv og de som så bildet.
Nå er vi i dialog med et firma som
driver med belysning for å finne en
permanent løsning. Vi ønsker både en
innenfra og ut-belysning som lyser ut
som et fyrtårn, og vi ønsker belysning
utenfra og inn som gir kunstglassene
liv på mørke kvelder. Å finne en

løsning som ikke er til visuell sjenanse
er krevende, men vi har stor tro på at
vi vil få det til. De som følger ekstra
godt med framover, vil se at vi vil
prøve ut ulike løsninger.
3. Klokkeklar gudstjenestelyd og
konsertlyd.
Endelig har vi fått på plass nytt
lydutstyr i kirken. Det har vært en
tålmodighetsprøve for mange men
nå er vi der vi ønsker å være. Noe
innkjøring og justeringer må vi regne
med, men nå har vi det vi trenger.
Det er særlig to forhold som nå skal
bli bedre. For det første skal lyden
på gudstjenestene bli tydeligere og
jevnere i hele kirkerommet. Tidligere
har det vært noen soner i rommet der
det har vært for dårlig dekning, dette
er nå ivaretatt. I tillegg har utstyret
høyere kvalitet slik at driftsikkerheten
til foreksempel mikrofonene nå er
høyere.

Fakta:

- Medliturg forkortes ML.
For det andre har vi nå lydutstyr til
- En liturg er en som leder
selv å produsere store konserter. I
en liturgi, altså en fast orden
2013 hadde vi for eksempel Duke
i en kirkelig
handling
eller
Ellingtons
Sacred
Consert
med
gudstjeneste.
Sotra
reviderte og Sotra storband,
En medliturg
hjelper
liturgen.
og -May
Britt Andersen
konserten
- Medliturgen
leser tekst,
lederBare
sammen
med barnekoret
Shine.
bønn eller deler
lydproduksjonen
påinformasjon
disse kostet oss
ca på
25 vegne
000,-. Nå
kansammen
vi produsere
av og
med slike
konserter
selv.
fellesskapet.
Om noen har lyst til å være med i
en teknikker/produksjonsgruppe, ta
kontakt.

Formiddagstreff
6.mars:
«Sår som aldri leges», foredrag, film
og salg av bok. Besøk av Ingebjørg
Jensen som har skrevet bok om
bombingen på Laksevåg 4.okt 1944

3.april:
«Vi er en nasjon vi med». Rune Alver
(piano) og Eilif Løtveit (tekstforfatter)
Andakt: Morten Lystrup
(høyskolelektor)

8.mai:
Bergen seniorkor, dirigent A.
Huus. Andakt: Morten Lystrup
(høyskolelektor)
I juni blir det tur.

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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Nye trosopplæringstilbud
Vi i Olsvik kirke er glad for å kunne hjelpe dere, foreldre og faddere, med den viktige oppgaven det er å lære barna om
kristendommen og fortelle dem det gode budskapet. I vår setter vi et spesielt fokus på to viktige tilbud til barna deres:

4-års bok og klubb

Dåpsskole for 6-åringer

Kjære 4-åringer!

Kjære 6-åringer!

Vær velkommen til utdeling av 4-års bok på familiegudstjenesten søndag 23. mars kl. 11.00 i Olsvik kirke.
Vær også velkommen på 4-års klubb onsdag 12. og 19.
mars kl. 17.00.

Siden dere snart skal begynne på skolen har vi i kirken
veldig lyst til å invitere dere på dåpsskolen ”Helt 1.
klasses!” i Olsvik kirke. Vi skal synge sammen, lære
bibelfortellinger og være kreativ ute på tur. Samlingene blir
onsdager kl. 17.15-18.30; 2. mars, 9. mars og 23. mars.
27. mars arrangerer vi 6-års gudstjeneste, kl. 11.00, for
hele familien. Påmelding innen 28. mars til
tone.ekerhovd@bergen.kirken.no

Påmelding innen 7. mars
til tone.ekerhovd@bergen.kirken.no.

Til et helt alminnelig menneske:

Et kurs for deg som besøker, eller
vil besøke
Invitasjon til en gratis og
uforpliktende kurskveld med
en liten bevertning
Olsvik menighet, Loddefjord
menighet, Frivillighetssentralen
i Laksevåg og Laksevåg Røde
Kors vil sammen arrangere en
kurskveld for besøksvenner og
for mulige besøksvenner.
Kurset er altså for alle, men
spesielt for deg som lurer
på hva det vil si å være
besøksvenn, som er usikker
på om det passer for deg,
som kan tenke deg å bli
besøksvenn senere, når livet
er blitt roligere, som alt er
besøksvenn, men trenger litt
påfyll.
Kursholder er Ingeborg
Kaldefoss Fauskanger.
Hun er en meget brukt, og
inspirerende kursholder og
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har holdt mange kurs for nye
og nåværende besøksvenner,
sammen med en fra Røde
Kors. Like til nyttår ledet
hun besøkstjenesten ved
Haraldsplass og i tillegg er hun
selv mangeårig besøksvenn.
I forbindelse med kurset kan
du, dersom du ønsker det,
melde deg som besøksvenn
hos en av kursarrangørene.
Hvis du ikke melder deg,
håper vi at du likevel har
fått en positiv opplevelse
og mer kunnskap om hva
besøkstjenesten er og hvorfor
den er viktig.
Nettopp du er hjertelig
velkommen!
Diakoniutvalgene i Loddefjord
og Olsvik menigheter,
Frivillighetssenteralen og
Alvøen Røde Kors.

Tid: Mandag 17. februar
kl. 19.00-21.30
Sted: Menighetshuset i
Loddefjord
Program:

19.00 Velkommen
19.05 Hvorfor er det behov for besøkstjenesten
19.15 Gleden ved å delta i besøkstjenesten for oss
som er helt vanlige mennesker
20.00 Pause m/kaffe
20.10 Vi får informasjon om hvilke aktiviteter som
finnes i de to menighetene, Frivillighetssentralen og
Røde Kors
20.30 Den første samtalen, dialogen, grensesetting
21.00 samtale og spørsmål som er viktige for deg
21.25 Avslutning
21.30 Vel hjem

Den kuule kulen og frø som sår seg
Hør sangen: “Beautifull, beautifull;
Jesus is beautifull, and Jesus
makes beautifull things of my life.
// Carefully touching me, making
my eyes to see, that Jesus makes
beautifull things of my life.”

over fuglene
og over alle dyr
på jorden.»
Menneskene
vrake

under himmelen
som det kryr av
fikk velge og
mellom

Du er skapt i Guds bilde, ønsket og
elsket av livets Herre. «Jeg har kalt
deg ved navn; du er min» Jes. 43,1.
Den treenige Gud vil arbeide
med deg på sitt lag. Du har fått
livet med mange talenter i
gave.
Skaperens mening var at du
brukte deg selv og levde ut
livet i samarbeid med ham
og resten av laget. Et mål,
et godt veigrep og riktige
veivalg blir vesentlig ved hver
Korsvei, sier min kollega Knut
Grønvik.
Se bibelteksten om den første
begynnelse og vårt forvalteransvar i
Genesis / 1. Mos.1,26-31:
Gud sa: «La oss lage mennesker i
vårt bilde, så de ligner oss! De skal
råde over fiskene i havet og fuglene
under himmelen, over feet og alle ville
dyr og alt krypet som det kryr av på
jorden.» Og Gud skapte mennesket i
sitt bilde, i Guds bilde skapte han det,
som mann og kvinne skapte han dem.
Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær
fruktbare og bli mange, fyll jorden og
legg den under dere! Dere skal råde
over fiskene i havet og over fuglene
under himmelen og over alle dyr som
det kryr av på jorden.» Og Gud sa: «Se,
jeg gir dere alle planter som setter frø,
alle som finnes på hele jorden, og alle
trær som bærer frukt med frø i. Det skal
dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden
og til alle fugler under himmelen og til
alt som kryper på jorden, alt som har
livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter
å spise.» Og det ble slik. Gud så på
alt det han hadde gjort, og se, det var
svært godt! Og det ble kveld, og det ble
morgen, sjette dag.

«alle
planter
som setter
frø, alle
som finnes på jorden, og alle trær som
bærer frukt med frø i». Mens dyrene
og fuglene og krypdyrene, alt med
livsånde i seg, skulle få meske seg med
«alle grønne planter». Det vesentlige
her tenker jeg er «Den lille, men langt
fra ubetydelige forskjellen» mellom
spisekartene. Dyrene fikk fråtse i alt som
gror, mens menneskene skulle holde
seg til planter med frø i, i tillegg til å råde
over fugler, fisker og dyr.

Den sjette dagen skapte Gud både dyr
og mennesker; Allerede samme dag ga
Herren oss oppdraget.
«Dere skal råde over fiskene i havet og

• Gud har omsorg og omtanke for alt
det skapte og alle skapninger. Det
samme skal vi mennesker ha, både for
hverandre og for hele skaperverket.

Planter man må dyrke og stelle og
verne. Med tanke på fremtiden og med
tanke på flere enn seg selv.
• Om vi mennesker er pattedyr rent
biologisk, er vi samtidig så mye mer:
Menneskene ligner Gud! Vi er skapt til
fellesskap og ansvar. Menneskene blir
trukket inn i Guds prosjekt; vi blir regnet
som medarbeidere og forvaltere av alt
det gode Gud har skapt.

• Dyrene kan beite tvert av uten tanke
på dem som kommer etter. Sånn kan
ikke vi mennesker ta for oss.
• Mennesket skal ta for seg på en slik
måte at det blir nok igjen; dyr som lever
og formerer seg, nok frø som sår seg,
fornyer seg, til de andre i fellesskapet og
til kommende slekter på vår felles jord.
Når vi meier regnskogen ned, fisker
havet tomt eller for den del pumper
opp all oljen og svir den av i noen
korte generasjoner, oppfører vi
oss som ansvarsløse dyr. Vi
trosser og tramper på gudsbildet
i vårt eget indre.
Det dypt menneskelige – og
derfor også det som mest ligner
Gud – er å tenke ut over sin
egen mage og sin egen tid.
Menyen skaperen ga oss, er
rikholdig og sunn. Men den må
også nytes med sunnhet, Innbakt
i rettene ligger også ansvaret for å
tenke fremover, på neste høst, neste
generasjon og til siden: på vår neste.
Spis, men la det aldri gå tomt for frø. Og
bruk frøene slik at andre kan få spise!
Vi har fått ansvar for å forvalte
ressursene.
Da ligner vi Skaperen som stadig
fornyer jordens overflate, så folket nå
og neste generasjoner kan få mat i rette
tid. Når jeg i mitt liv går sammen med
Jesus og vil være en Kristi etterfølger,
har noen jeg et mål og noen veiregler.
De finner jeg hos Jesus og lærer av
hvordan han møtte og var tilstede for
mennesker underveis. Bibelen gir oss
gode fortellinger og liknelser. Vi har 10
gode bud og et dobbelt kjærlighetsbud.
Samlingsbønn: «Gode Gud, du som
gir liv til alt som lever, vi priser deg for
jordens skjønnhet, og for alt som lar oss
kjenne at du er god. Her for ditt ansikt
ber vi: Gi oss lyttende ører, takknemlige
hjerter og villige hender, så vi kan høre
ditt ord, lovprise deg for din godhet og i
ord og gjerning vitne om dine storverk.»
Velsignet tid til deg og dine,
Med vennlige hilsener, Gunnar Kolaas, spr.
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Stor aktivitet hos speiderjentene

Musikk i Olsvik kirke våren 2014
Søndag 16. februar kl. 19.00
Salmekveld i Olsvik kirke. Dette er den første av to
salmekveldar der vi syng salmar frå den nye salmeboka.
I februar får vi besøk av komponisten Eilert Tøsse frå
Samnanger. Han har komponert musikk for både orgel og
kor, men dei siste åra har han laga mange salmemelodiar
og han har sett melodi til mange bibelske salmar. I den
nye salmeboka har han med 8 melodiar. Tre av desse er til
bibelske salmar.
Medverkande:
Brith Barsnes Bjordal, sang
Anita Barsnes, sang
Johann Sebastian Blum, cello
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Søndag 23. mars kl. 19.00.
Salmekveld i Olsvik kirke der vi m.a. får besøk av Membra
solistkvartett.
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Skjærtorsdag kl. 18.00
blir det pasjonskonsert med Johann Sebastian Blum, cello
og Rune Johnsen Klevberg, orgel.
Søndag etter påske kl. 19.00
Påskekonsert i Olsvik kirke.
Medverkande: Membra solistkvartett
Camilla Bjerke, trompet
Brith Barsnes Bjordal
Johann Sebastian Blum, cello
Rune Johnsen Klevberg, orgel
7. mai
Konsert med Christine Sandtorv og Shine

I disse dager er det et år siden
Loddefjord KFUK speidere tok
i mot 22 nye medlemmer og i
løpet av hele året har der vært
stor aktivitet.
Foruten de ukentlige
samlingnene har der vært
tid til to besøk sammen med
Nybø Brass og sokneprest
Kolaas til beboerne på Frieda
Fasmer, Globalaksjon,
Vårmanøver, Bymanøver,
overnatting på Speiderhuset,
høstweekend til Kvalvågnes
i Lindås og brannkurs på
hovedbrannstasjonen.
Nylig, når de koste seg med
å steke brød på pinne over
glørene, spurte jeg om det hadde
vært kjekt dette året – hadde de
lært noe. Da kom det kjapt at det
hadde vært veldig greit og det
beste var overnattingen.
Det viktigste de hadde lært
var om; knuter, førstehjelp,
flaggregler og forholdet til
flagget, lage fettfelle (utslagsvask
på leirer), surre bord til leirbruk
og en god del om naturen. Nå er
det forberedelser til landsleiren i
sommer som står for døren.
Tekst og foto: Margith Johnsen

Kirkeskyss?

Kirkegjengere som ikke lenger
kan komme seg til gudstjeneste.
Olsvik kirke ligger nydelig til, høyt og fritt. Dette, kombinert
med at menigheten dekker et stort område, skaper
imidlertid problemer for mennesker som ikke lenger er så
spreke og som ikke kjører bil. Bussforbindelsene innen
distriktet er ikke-eksisterende, og bakken opp fra bussen er
ganske lang. Det betyr at folk som gjerne kan gå en tur og
kanskje trimme litt, likevel vil ha problemer med å komme
seg opp til kirken.
I løpet av de siste ukene har jeg truffet flere tidligere
faste kirkegjengere som ikke kommer seg i kirken om
søndagene. De savner fellesskapet som deltagelse i en
gudstjeneste gir, men enten har de ingen som kan kjøre
eller så vil de ikke bry familien mer enn de alt gjør. Barn og
barnebarn som hjelper dem i hverdagen reiser gjerne vekk
i helgene. De deltar ofte på torsdagssamlingene fordi de

da blir hentet i buss. Gjelder dette deg også?
I så fall, ta kontakt med diakon Marit eller
administrasjonsleder Bjarne. Vi vil forsøke å hjelpe så godt
vi klarer.
Derfor henvender vi oss også til:
- Deg som går noenlunde jevnt i kirken. Kan du ta med deg
en person eller to i bilen de gangene du selv skal gå? Det
kan avtales så sent som en time før du kjører.
- Deg som tar deg en søndagstur. Kan du kjøre en person
til kirken til kl. 11.00, ta en tur på en drøy time og så hente
denne personen igjen? Noen ganger er bedre enn ingen.
De jeg har snakket med har alle sagt at det er ok om de
kommer en halvtime tidligere til kirken og kanskje må vente
litt etterpå.For å sitere Røde Kors: Hjelp oss å hjelpe! På
forhånd TAKK.
Kontakttelefoner:
Marit: 55 30 81 87

Bjarne: 55 59 71 96
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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

Sebastian David Klepsvik
Marie Kaland Riddergård
Theodor Sæle Straume
Elene Aasheim Vinnes
Olivia Gauteplass
Noah Hamre
Leo Knudsen-Berge
Isak Igland Bjordal
Willem Collins Haugland
Oliver Steen
Emil Gjengedal
Eirik Lønnestad
Oda Martinussen
... i andre kirker
Mathias Ellefsen Hatland, Fjell kirke
Marcus Ellefsen Hilby, Fjell kirke
Oliver Valestrand Slang, Nykirken
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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

døde
Bernt Ola Carlsen
Jessie Samdal
Else Zweidorff
Odd Håkon Riise
Kari Storesund
Børge Kristiansen
Svein Arnulf Skarstein
Peder Martin Pedersen Drotningsvik
Kjell-Fredrik Koch Rasmussen
Haldis Johannessen
Kjell Petter Monsen
Erik Eide Knudsen
Jan Magnus Abotnes
Peder Olai Sivertsen

offer
November
24. Familie & medier

1 633,00

Desember
01. Menighetsarbeidet
08. Olsvik Tensing
15. Menighetsarbeidet
24. Kirkens Nødhjelp
24. Kirkens bymisjon
25. Okhaldhunga hospital
26. Kirkelig dialogsenter
29. Acta (Normisjon)

3 809,00
2 761,00
1 965,00
9 778,00
15 216,00
2 311,00
671,00
3 156,00

Januar
05. Kirkens SOS i Bergen
12. Nådehjemmet		
19. Sjømannskirken
26. Menighetsarbeidet

3 434,00
2 735,00
2 900,00
2 263,00

Menighetskalender
gudstjenester
Olsvik kirke

Søndag 9. mars
1. søndag i faste
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Abelsæth. Dåp.

Søndag 6. april
4. søndag i faste
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Nattverd.

Søndag 16. mars
2. søndag i faste
19.00: UNG MESSE ved
Kolaas. Nattverd.

Søndag 13. april
Palmesøndag
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Dåp og nattverd.

Søndag 16. februar
Såmannssøndag
11.00: Familiegudstjeneste ved
Onsdag 19. mars
Baird. Dåp og nattverd.
Onsdag e. 2. søndag i faste
Søndag 23. februar
19.00: Aftensang faste ved
Kolaas. Nattverd.
Kristi forklarelsesdag
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Søndag 23. mars
Abelsæth. Nattverd.
Maria budskapsdag
Søndag 2. mars
11.00: Familiegudstjeneste ved
Abelsæth/Ekerhovd. Dåp. 4
Fastelavnssøndag
11.00: Familiegudstjeneste ved åringenes kirkebok
Kolaas. Dåp.
Søndag 30. mars
3. søndag i faste
Onsdag 5. mars
11.00: Hovedgudstjeneste
Askeonsdag
ved Kolaas/Ekerhovd. Dåp og
19.00: Aftensang faste ved
nattverd. Kunstkonfirmanter.
Kolaas. Nattverd.

Mandag 21. april
2. påskedag
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Dåp.

Torsdag 17. april
Skjærtorsdag
19.00: Nattverdgudstjeneste
ved Abelsæth. Nattverd.
Fredag 18. april
Langfredag
11.00: Langfredag
Pasjon ved Abelsæth.
Pasjonsgudstjeneste.
Søndag 20. april
Påskedag
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Abelsæth. Dåp og
nattverd.

kalender
16. februar kl. 19.00
Salmekveld

30. mars, etter gudstjenesten
Årsmøte

8. mai kl. 12.00
Formiddagstreff

17. februar kl. 19.00
Temakveld i kirkekjelleren

3. april kl. 12.00
Formiddagstreff

12. mai kl. 19.00
Temakveld i kirkekjelleren

6. mars kl. 12.00
Formiddagstreff

6.-8. april
Kirkens nødhjelps fasteaksjon

12. mars kl. 17.00
4-års klubb

17. april kl. 18.00
Pasjonskonsert

19. mars kl. 17.00
4-års klubb

27. april kl. 19.00
Påskekonsert

23. mars kl. 19.00
Salmekveld

7. mai
Konsert med Christine Sandtorv og Shine
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Trærne faller ved
Olsvik kirke
Det er ikke bare inne i Olsvik kirke det
er aktivitet. Nå i januar har det også
skjedd store ting på utsiden.
Skogen, som da kirken var ny bestod av
lave busker, har vokst seg stor og tett.
Mange har spurt om det ikke var mulig
å lysne dette feltet og kutte det noe
tilbake. Fordelene er mange. Det blir
lysere på lekeplassen, det ser penere ut,
glassmaleriene får mer lys og kirken trer
bedre frem i terrenget.
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Sigurd Sondres trepleie tok jobben og
har utført et godt stykke arbeid. Store
og små trær, buskas og rotvelter er blitt
trygt lagt ned og flis og greiner er malt
opp. Det har vært viktig å la noen trær
stå igjen for å skape dybde. Dette har
trepleierne bidratt til på en god måte slik
at vi har fått det resultatet vi ser i dag.
En varm takk til de som gjorde jobben
og ikke minst til grunneierne.
Tekst og foto: Bjarne B. L. Andersen
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Tegning: Kari Sortland

Labyrint

Finn fem feil

De to bildene er nesten like.
Finner du de fem feilene på
bildet til høyre?
Tegning: Kari Sortland

nett SPRELL

.no

Hjelp Gulliver å
finne veien til Frida
Fløyfisk og kaka.

14 blader + DVD + CD
= kun 365,nr.7

Oppdrag: Umulig?

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser
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STØTT
Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2014
Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring.
Sammen med andre. For andre.
For hverandre.

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

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

SAMMEN

FORANDRE
6.-8. april 2014

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

SAMMEN

Støtt Kirkens Nødhjelp
og skap forandring.
FORANDRE
Sammen med andre. For andre.
2013-2014
For hverandre.
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

SAMAN
FORANDRE
6.-8. april 2014

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

SAMMEN

FORANDRE
Lik oss på
6.-8. april 2014

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

SAMMEN

FORANDRE
Send GAVE på sms til 2468 (200 kr)
eller ring 820 442013-2014
088 (200 kr) eller

skann denne koden
med mobilen for å
sende sms

Støtte menighetens arbeid?

benytt kontonummer
1594
22
87493
Send SMS
og gi kr.
200,KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr)
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller
benytt kontonummer 1594 22 87493

