Olsvik kirke
NR 3 2014 - 30. årgang

God sommer

Alle gode ting er tre

I løpet av noen hektiske uker etter
påske har vi fått oppleve tre svært
ulike, men flotte konserter i Olsvik
kirke. Musikken har vært forskjellig,
publikum har variert og musikerne
har fremført svært ulik musikk.
Påskekonserten 27. april var en
tradisjonell kirkekonsert med cellisten,
trumpet, mye sang og sist men ikke
minst en engasjert kantor som fikk vist
sin dyktighet både som solist på orgel
og som akkompagnatør for alle de andre
deltagerne. Flere gjester var invitert inn
også denne kvelden.
Johann Sebastian Blum har vært
her flere ganger med sin cello, sist
på konserten før gudstjenesten på
Skjærtorsdag. Johann Sebastian har
en varm og god klang på instrumentet
og er en dyktig musiker med evnen til å
formidle.
Membra solistkvartett, som har gjestet
Olsvik to ganger tidligere, stilte med
et variert program fremført med
innlevelse og glimt i øyet og evnen til
å få med seg publikum. Det var flott å
oppleve hvordan de utnyttet klangen i
kirkerommet.
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Det er flott at vi også kan stille med
lokale krefter på en slik konsert.
Sopranen Brith B. Bjordal er godt kjent i
Olsvik kirke. Den som kanskje imponerte
mest denne gangen var Camilla H.
Bjerke. Den unge trompetisten viser
en flott utvikling og behersker stadig
mer krevende musikk. For tiden går
hun første klasse på musikklinjen på
Kongshaug videregående skole i Os.
Det skal bli spennende å følge Camilla i
årene som kommer.
Den første onsdagen i mai var Olsvik
kirke fylt av et helt annet og yngre
publikum og helt andre toner. Kristine
Sandtorv og barnekoret Shine stod for
en flott konsert. Shine arbeidet fram mot
denne konserten i lengre tid og det var
en flott gjeng som stod klar til å ta imot
gjestene. Kristine og bandet hennes
er dyktige musikere som får med seg
både barn og unge på en flott måte.
Det er sjelden å oppleve en konsert
som kommuniserer så godt med et ungt
publikum. Shine fikk både fremføre
sine egne sanger og de fikk være med
sammen med Kristine. I tillegg til dette
ble barn fra publikum trukket med som
musikanter på «magiske» instrumenter

og eggedelere og til å
blåse såpebobler!
Det er godt å ha et
eget kor som Shine
her i menigheten, et
kor som synger med
trykk og innlevelse og
som kan brukes på så
spennende prosjekter.
Det blir spennende
å følge koret utover
høsten. Takk til Brith
og Marit som har eldet
koret i det siste.

Foto: Bjarne B. L. Andersen

Sist, men ikke minst,
fikk vi besøk av
Bækkalokket med
Kristin Voll og Ragnar
Tesdal i spissen.
Koret Bækkalokket
hører til i Kalfarhuset,
drevet av Kirkens
Sosialtjeneste. Koret
består av innsatte fra fengslene i Bergen
sammen med frivillige medarbeidere.

Foto: Øyvind Sundfør Stokke-Zahl

Det ble en flott konsert og en
uforglemmelig kveld.
Ikke bare fikk de 130 fremmøtte en flott
og variert musikalsk opplevelse med
et godt kor, god sang og den ene flotte
solisten etter den andre, men det ble et
uvanlig sterkt og ærlig møte med flotte
mennesker. Det er ikke mulig å trekke
fram enkelte sanger eller fremheve noen
av solistene. Men vi har et sterkt ønske
om at Bækkalokket kommer tilbake til
Olsvik og at kirken blir helt full!
Tekst: Bjarne B. L. Andersen
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Hvem er Jesus?
Meningene om Jesus er mange.
Hvem var denne mannen som har
satt så uutslettelige spor etter seg i
historien at tidsregningen i vår del av
verden regnes ut fra hans fødsel?
Når det gjelder rent historiske fakta er
oversikten rimelig bra: Vi vet hvor han
ble født, og når han ble født, hvor han
bodde og levde, og vi vet mye om hva
han gjorde. Vi vet også hvor og når han
døde, og hvordan han ble henrettet.
Likevel er det høyst ulike meninger
om han. Han var et godt menneske, et
etisk ideal og et forbilde. Det er vel de
fleste enig om. Noen mener også at
han var en revolusjonær, en profet, en
mirakelmann...
Kanskje det er på sin plass å stoppe

av Roald Øvrebø

opp og reflektere litt over hvem han var,
nettopp på grunn av at det er så mange
meninger om ham.
Også når han sto midt oppe i sin
virksomhet var dette et aktuelt spørsmål.
I Matteus 16, 13 leser vi:
Da Jesus kom til distriktet rundt
Cæsarea Filippi, spurte han
disiplene sine: «Hvem sier folk at
Menneskesønnen er?» De svarte:
«Noen sier døperen Johannes, andre
Elia og andre igjen Jeremia eller en
annen av profetene.» «Og dere», spurte
han, «hvem sier dere at jeg er?»
Da svarte Simon Peter: «Du er Messias,
den levende Guds Sønn.»

eller «5 på gaten». Da går vi til de
kildene som kan si oss mest om det
spørsmålet vi vil ha svar på, og så må vi
sortere ut svar som ikke stemmer med
disse kildene. Den kilden som kan si oss
mest om Jesus er Bibelen.
«Du er Messias, den levende Guds
sønn», slår Simon Peter ettertrykkelig
fast når Jesus spør hvem han mener at
han er.
Jesus er Guds sønn.

Hvis vi skal ha et sikkert svar på
spørsmål spør vi ikke «Hvermansen»

Her er det ikke snakk om en fjern
og upåvirkelig Gud som krever full
underkastelse, eller en gud vi kan lete
etter i vårt indre. Her er det snakk om
en Gud som ble menneske: Jesus var
fysisk av samme vesen som Gud.

I 2007 reiste jeg sammen med en liten
gjeng fra TenSing til Gjøvik på TT TenåringsTreff.

Jeg lar videre teksten tale for seg, men
ber dere alle om å lese gjennom salmen
minst tre ganger.

Dette er et stort arrangenement som
arrangeres jevnlig. Den gang var temaet
«Mer enn det vi ser» og med bl.a
salmen «Mer enn du ser». Denne
salmen vekket noe i meg og har siden
hatt den i tankene. «Mer enn du ser»
har enda ikke sluppet taket.

Tekst: Cathrine Mørner
Foto: Brynjar Eidstuen

Min salme
Mer enn du ser
Herren skapte lyset. Slik at vi kan se.
Men ofte går vi alt for fort forbi.
Herren ga oss livet og evnen til å elske.
Slipp inn lyset, vær sterk og si
Slipp inn lyset, vær sterk og si
Jeg skal møte deg
uten fordommer og frykt,
våge blikket være åpent som en favn.
Vi skal snu oss mot
hverandre se til alle tider
at vi er hverandres åpne, trygge havn.
La oss leve livet åpent og i lys.
La ingen nye murer bygges mer.
Riv heller ned de gamle
og vit at bak hvert møte
er det mye mer enn vi ser
er det mye mer enn vi ser
Jeg skal møte deg
uten fordommer og frykt,
våge blikket være åpent som en favn.
Vi skal snu oss mot
hverandre se til alle tider
at vi er hverandres åpne, trygge havn.
T: Andrea Bræin Hovig
M: Andreas Utnem
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Gaver til
basar
Som kunngjort et annet sted i bladet,
finner årets basar sted lørdag 22.
november. Overskuddet skal gå til
innredning av menighetsavdelingen i
det nye kontorbygget.
Dersom du/ditt firma har mulighet for
å bidra med en eller flere gevinster,
ville vi være svært takknemlige. Ikke
noe er for lite. På forhånd takk.
Ta gjerne kontakt med
basarkomiteen ved Tove Gjellereide
Stokke, 934 46 134, tovegstokke@
gmail.com eller Olsvik menighet ved
Bjarne Andersen,
55 59 71 96/400 64 327,
Olsvik.menighet@bergen.kirken.no
Loddselgere
Hvis noen kan tenke seg å selge
lodd til basaren, kan loddbøker
hentes på kontoret hos Bjarne
Andersen. På forhånd, takk.
Ny basarkomite
De fleste fra den gamle
basarkomiteen har nå levert
stafettpinnen videre. Vi vil takke
Margith Johnsen, Brith Barsnes
Bjordal, Kari Willassen, Marta
Sandtorv og Mona Olafsen for
mange års god innsats.
Den nye basarkomiteen består av:
Ingelin M. Hoff Larsen, leder, Tove
Gjellereide Stokke, Arne Tandberg,
Gjertrud Saltnes, Siv Døskeland,
Vivian Grønhaug og Svein Zahl.

Temakveld
høsten 2014

Lederens hjørne
Ved menighetsrådsleder Lars Kristan Stendahl Gjervik

Menighetspedagog med musikkkompetanse.
I høst blir det ledig vikariat i inntil 50
% stilling som menighetspedagog
med musikkompetanse. Vikaren
vil samarbeide med staben om
trosopplæringsarbeidet 0 - 18 år
med bl.a ansvar for barnekor. Spre
jungelordet og følg med på utlysningen.
Nye rutiner for arrangement.
Menighetsrådet har vedtatt
nye retningslinjer og rutiner for
gjennomføring av ulike arrangement
som f.eks. konserter, breddetiltak i
trosopplæring, skole - kirke samarbeid,
basar, menighetsturer, kunstutstilling,
Nupenvandring, og andre arrangement.
Målet med dette å bidra til kvalitetssikring av alle våre arrangement. Vi
ønsker å bli bedre i alle ledd slik at vi
kan utvide vårt arbeid på en bærekraftig
måte som står seg over tid. Det er fem
områder som behandles i heftet som er
laget: Arrangementsansvarlig, budsjett
og økonomi, markedsføring, teknisk
arrangering og evaluering. Hele heftet
blir lagt ut på hjemmesiden eller kan
hentes på kontoret.
Kontorbygg.
Det nye kontorbygget lar vente på seg.
Vi har ikke fått noen oppstartsdato
fra BKF. Administrasjonsleder og
undertegnede følger opp saken.
Åpen barnehage fortsetter til høsten.
Som mange av dere kjenner til
har bystyret vedtatt ny ordning
for beregning av tilskudd til åpne
barnehager. Under den politiske
prosessen som varte i noen måneder

Vi ønsker velkommen
til temakvelder
i kirkekjelleren
i Olsvik kirke
høsten 2014
kl. 19.00.

ble det gjort en betydelig innsats av vår
styrer Nina Angeltveit i samarbeid med
andre styrere i Bergen, i å belyse åpne
barnehagers funksjon og oppdrag.
Mange politikere fikk under prosessen
ett nytt syn på de mange gode
virkningene en åpen barnehage kan ha
sett i et levekårsperspektiv. Likevel har
bystyret vedtatt en ny ordning som gjør
at det økonomiske grunnlaget for driften
blir radikalt endret. Det er foreløpig
noe uklart hvilke konsekvenser dette
får for oss. Men, det er ingen tvil om
at Olsvik åpen barnehage går som
vanlig fra høsten av :) Skulle det vise
seg at den nye ordningen gjør at de
fleste åpne barnehagene må legge
ned har bystyret sagt at de vil se på
saken på nytt. Saken følges opp tett
bant annet med dialog med fagavdeling
for barnehage og skole, samt
fylkesmannen i Hordaland.
Gudstjenestegrupper
Vi skal nå etablere faste
gudstjenestegrupper som kan være
frivillige på gudstjenestene. Dagens
ordning er slik at vi har en del frivillige
på hver gudstjeneste som har ansvar
for; kirkekaffe, tekstlesning, ønske
velkommen, telle penger, styre power
point, styre lyd osv. Ordningen er
veldig tidkrevende å koordinere og kan
oppleves litt uforutsigbar for de frivillige.
Nå ønsker vi å etablere fastere grupper
som utgjør de frivillige på f.eks. en til
to gudstjenester i semesteret. Er du en
del av en gruppe allerede som kunne ta
en slik utfordring? Eller kunne du tenke
deg å være del av en slik gruppe? Ta
kontakt med frivillighetskoordinator
Roald eller administrasjonsleder Bjarne.

Den første temakvelden blir
22. eller 29. september, se nærmere
annonsering og oppslag.
Den andre temakvelden blir
17. november.
Sett av datoene.
Alle er hjertelig velkommen.
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Hjelp oss å gi mennesker i krise
et lyttende øre!
Når telefonen ringer om natten, er det
gjerne noe alvorlig.
Hos Kirkens SOS ringer telefonen hele
natten.
I 2012 mottok de frivillige over 156.000
telefoner på landsplan, svarte på mer
enn 6.700 SOS-meldinger og flere
enn 3.800 samtaler på SOS-chat via
internett. Noen av dem som tok kontakt
tenkte å ta sitt eget liv, andre var usikre,
ensomme, syke eller redde. Alle trengte
å dele tankene og følelsene sine med
noen.
Tallet 156.000 er urovekkende, men
tanken på hva som kunne skjedd
dersom vi ikke var der, er mer
skremmende. Vi vet at Kirkens SOS er
et livsviktig alternativ for mennesker som
ikke har andre å snakke med om det
vanskelige i livet.

Kirkens SOS drives som en frivillig
tjeneste ved hjelp av begrensede midler
og et ønske om å vise nestekjærlighet.
Tid i samtale er dyrebart.
For mange har Kirkens SOS blitt
redningen. Derfor er det viktig at
vi er her. Alltid. Vi er avhengige av
din økonomiske støtte for å fortsatt
treffes 365 dager i året, 24 timer i
døgnet.
Kirkens SOS ønsker å fremme livsmot
og håp, og fremholde alles likeverd
gjennom å gi tid til og ha tro på et hvert
menneske.
Kirkens SOS er avhengig av gaver for
å møte den stadige veksten i antall
henvendelser slik at alle som kontakter
oss får svar.

”Jeg ringte til Kirkens SOS en gang.
Men da de svarte, torde jeg ikke si noe.
Men du verden så godt det var at det
var noen der, som jeg kunne ha snakket
med om jeg hadde våget!”
La oss i Olsvik ta et ekstra krafttak
for Kirkens SOS i sommer.
Kirkens SOS i Bjørgvin trenger vår
økonomiske støtte.

Send kodeord
«solo» til 2160

i løpet av sommermånedene juni
juli og august og du gir kr 100.- til et
livsviktig arbeid!

Nye
salmebøker
De nye salmebøkene er kommet
til Olsvik kirke og vi er glad for å
kunne ta den nye salmeboken i
bruk.

Formiddagstreff
Datoene for høsten er:
4. september
2. oktober
6. november
4. desember

Alle møtene varer
fra kl. 12.00 til ca. kl. 14.00
og har en liten utlodning
og god bevertning.
Alle er hjertelig velkommen!
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Årets
basar
Basaren går av stabelen
lørdag 22. november.
Gevinster tas imot med takk.

Lørdag 3. mai kl. 11.00

Lørdag 3. mai kl. 13.00

Foto: Reimers Skolefoto

Foto: Reimers Skolefoto
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Søndag 4. mai kl. 11.00

Søndag 4. mai kl. 13.00
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Foto: Reimers Skolefoto

Foto: Reimers Skolefoto

Søndag 11. mai kl. 11.00

Søndag 11. mai kl. 13.00

Foto: Reimers Skolefoto

Foto: Reimers Skolefoto
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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
•
•
•
•
•

DITT APOTEK OLSVIK

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.
Vil du gi tid til mennesker som trenger noen å snakke med?
Velkommen som medarbeider på Kirkens SOS! Du kan gjøre en forskjell
for mennesker som har det vanskelig, og samtidig oppleve personlig
utvikling.
Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste, tilgjengelig på
telefon og internett. Du får innføringskurs, veiledning og videre faglig
oppfølging så lenge du er med i tjenesten.
Innføringskurs starter i Bergen 29. september.
Interessert?
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

• 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

Mia Bjørge
Nathaniel Nybø Edøy
Trym Sandvik Teigen
Pia Håven Vaagenes
Sebastian Christensen
Michelle Stølås
Chris Arian Bukkøy-Landsvik
Elise Hærø Garmann
Christoffer Lillestøl Bjørnestad
Ida Hagewick Ingebrigtsen
Viktor Kverhellen
Linnea Bareksten Sjøstrøm
Martine Albriktsen
Fride Davidsen
Håkon Hovland
Sunniva Fondenes-Hansen
Joachim Borge Hammer
Thea Leana Mortensen Linge
Emma Svanberg Melgaard
Oliver John Røssevold Ramskeid
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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

døpte i andre kirker
Lykke-Celine Rugaard Hovland
Nykirken
Norah Kuven
Haakonsvern kirke
Luna Felicia Kaldestad
Laksevåg kirke
Philip Hilmar Vasstrand
Haus kirke
Tobias Bergseth Aga
Loddefjord kirke
Filip Andersen Larsen
Loddefjord kirke
Mathilde Hille Tyssøy
Tyssøy kirke

døde
Evelyn Norgård
Roar Aase
Hildur Margrethe Sandal
Geir Mathisen

Reidun Sofie Hamre
Olga Gjelsvik
Anna Olivia Sæle
Unni Hedegaard-Friis
Egil Mikal Eriksen
Laila Egge Larsen
Kåre Amandus Brygghaug
Bjørn Birkeland

vigde
Mette Karin Thomsen
og Thomas Cuomo
Margot Rasdal og Willem Vos

Menighetskalender
gudstjenester
Olsvik kirke

Søndag 20. juli.
Aposteldagen.
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Abelsæth. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Luk 5,1-11.

Søndag 22. juni. 2. søndag i
treenighetstiden.
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Greve. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Kirkens
Familievern. Matt 3,11-12.

Søndag 3. august. 8. søndag
i treenighetstiden.
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Greve. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Matt 6,19-24.

Søndag 6. juli. 4. søndag i
treenighetstiden.
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Mark 10,17-27.

Søndag 17. august. 10.
søndag i treenighetstiden.
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Luk 5,27-32.

offer

Søndag 24. august. 11.
søndag i treenighetstiden.
11.00: Samlingsgudstjeneste
ved Kolaas/Greve. Dåp
og nattverd. Takkoffer til
Menighetsarbeidet. Matt
23,37-39.

Søndag 14. september.
Vingårdssøndagen.
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Kolaas. Dåp og
nattverd. Takkoffer til Kirkelig
dialogsenter, Bergen. Matt
20,1-16.

Søndag 31. august. 12.
søndag i treenighetstiden.
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Himalpartner. Neh
9,19-21.

Søndag 21. september. 15.
søndag i treenighetstiden.
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Abelsæth. Dåp og
nattverd. Takkoffer til
Menighetsarbeidet.
Matt 5,38-48.

Søndag 7. sep. 13. søndag i
treenighetstiden.
11.00: Presentasjonsgudstjeneste ved Baird/Dahl.
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Matt 25,14-30.

kalender

Mars
23. Trosopplæring i Olsvik 2 768,30. Menighetsarbeidet
3 366,-

4. september kl. 12.00
Formiddagstreff

April
06. Sjelesorgs., Haraldspl.
13. Menighetsarbeidet
17. Bergen Intern. Men.
20. Menighetsarbeidet
21. Menighetsarbeidet
27. Søndagssk. i Bergen

2 650,3 652,953,4 325,1 880,2 835,-

2. oktober kl. 12.00
Formiddagstreff

Mai
03. Menighetsarbeidet
03. Menighetsarbeidet
04. Menighetsarbeidet
04. Menighetsarbeidet
11. Menighetsarbeidet
11. Olsvik Tensing
18. Familie & medier

4 088,3 728,5 411,6 123,7 980,4 661,2 442,-

Søndag 28. september. 16.
søndag i treenighetstiden.
11.00: Høsttakkefest ved
Kolaas. Dåp. Takkoffer til
1. Loddefjord KFUK-speidere.
Mark 7,31-37.

Åpningstider i
sommerferien

22. eller 29. september kl. 19.00
Temakveld (se nærmere oppslag)

6. november kl. 12.00
Formiddagstreff
17. november kl. 19.00
Temakveld i kirkekjelleren
22. november
Basar
4. desember kl. 12.00
Formiddagstreff

Kirken er bemannet hele sommeren,
men åpningstidene blir nok noe redusert
i perioder. Vi er alltid tilgjengelige på
epost.
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Du kan gi omsorg!
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.
Det er evangeliet i handling og
uttrykkes gjennom nestekjærlighet,
inkluderende fellesskap, vern
om skaperverket og kamp for
rettferdighet.
Diakoni er inkluderende fellesskap,
nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og
vern om skaperverket.
Diakoni i Olsvik må finne oppgaver
og behov lokalt her i Olsvik: En
blomsterhilsen til de som har mistet noen
i året som gikk. Besøkstjeneste. Noen
som lytter. Kirkebenken på Vestkanten.
Olsvik menighet lønner sin egen diakon
i 50 % stilling. Menighetens diakon og
diakoniutvalget er avhengig av gode
gaver. Din gave til diakoni kan bety at
noen møter omsorg.
Hvorfor trenger vi en diakon på full tid?
Det skjedde et annet sted for noen år
siden: En eldre dame som var blitt enke,
hadde gjennom sorgsamtalene fått
god kontakt med diakonen. Et halvt år

Slik kan du gi:
- Enkeltgave via SMS:
Send en melding til 2160. Skriv
”Olsvik 50” eller ”Olsvik 100” og du
gir kr. 50,- eller kr 100,-. Skriver du
bare ”Olsvik” gir du kr. 200,-.
- Enkeltgave via giro:
Betal inn til 9521.05.13699. Merk
gaven ”Diakoni”.
- Avtalegiro:
Gjør en avtale med regelmessig,
fast trekk og få mulighet for
fratrekk på skatt.
- Tilsendt giro regelmessig:
Ta kontakt for avtale om å få
tilsendt giro regelmessig.
- Kontante gaver:
Kom innom i åpningstiden for å gi.

Har du hybel til leie?
Vi vil gjerne komme i kontakt med
samfunnsbevisste huseiere som
ønsker seg en god leietaker.
Hero kompetanse vil i samarbeid
med Husbanken i 2014 og 2015
gjennomføre et prosjekt om
innvandrere i leiemarkedet i
Bergen. Formålet med dette
arbeidet er å kartlegge grepene
som sikrer gode og trygge
leieforhold for både leietakere og
utleiere. Arbeidet krever ingen
innsats fra huseier ut over det å ha
et normalt leieforhold til en av våre
kompetente prosjektmedarbeidere.
Disse er alle trygge betalere, og
bidrar frivillig i dette prosjektet.
Vi vet at et trygt og godt sted å bo
danner grunnlag for et bra liv. For
mange bergensere gir det private
leiemarked denne muligheten. Men
innvandrere utgjør en svak gruppe

senere kom hun fortvilet opp til diakonen.
Datteren var eneforsørger for en 14 år
gammel jente, som skulle konfirmeres til
jul. Hverken mor eller bestemor hadde
råd til en enkel konfirmasjon, klær og
gaver, og de syntes det var et nederlag
å gå til sosialkontoret. De ville klare seg
selv. Etter flere samtaler med presten og
kontorleder og telefoner til sosialkontoret/
barnevernet – fikk familien støtte til klær
etc. fra sosialkontoret, og familien fikk
hjelp fra menigheten til en enkel servering
for de nærmeste på konfirmasjonsdagen.
Det var kontakten med diakonen som
løste dette problemet, og for å oppnå
en slik tiltro, trengs det tid. De gode
samtalene er diakonens viktigste
oppgave.

Har du hybel til leie?

prosjektet «Inn i egen bolig» ønsker vi
blant de som søker
leiebolig i Bergen,
Vi vil gjerne komme i kontakt med samfunnsbevisste huseiere som ønsker seg en god leietaker.
å lage en enkel oppskrift på hvordan
gode personlige og økonomiske
Hero kompetanse vil i samarbeid med Husbanken i 2014 «Inn i egen bolig» er et prosjekt som
eninnvandrere
best kani oppnå dette.
forutsetninger tilogtross.
2015 gjennomføre et prosjekt om

skal belyse hvordan innvandrere
leiemarkedet i Bergen. Formålet med dette arbeidet er å
lykkes som leietakere i det private
kartlegge grepene som sikrer gode og trygge leieforhold
Vi ønsker å komme
i kontakt
med består
En utfordring erforatbåde
gode
relasjoner
boligmarkedet.
Prosjektgruppen
leietakere og utleiere. Arbeidet krever ingen
10 prosjektmedarbeidere,
som alle
huseiere
som avsøker
etter leieboere.
er viktig for et bra
leieforhold,
men
innsats
fra huseier ut over
det å ha et normalt
leieforhold
er innvandrere
som skal
en å
av bygge.
våre kompetente
Disse
Basert på
huseiers
ønsker
vil finne ny bolig,
at relasjoner tartiltid
Vi vetprosjektmedarbeidere.
er alle trygge betalere, og bidrar frivillig i dette
samt en prosjektledelse.
vi se om vi kan anbefale en av
også at rask etablering
prosjektet. i det private

våre prosjektmedarbeidere som
leiemarked er betydningsfullt
for
Vi vet at et trygt og godt sted å bo danner grunnlag for et bra liv. For mange bergensere gir det
en innvandrere
potensiell
leieboer.
Alleblant
våre
innvandrere, fordi
detleiemarked
gir stabilitet
private
denne muligheten. Men
utgjør
en svak gruppe
de som søker
leiebolig
i Bergen,bli
gode personlige og økonomiske
forutsetninger til tross. har gode
prosjektmedarbeidere
og gode vilkår for
å kunne
En utfordring erav
at gode relasjoner er viktig
for et bra leieforhold, men at relasjoner tar tid å bygge.
referanser.
selvstendige medlemmer
Vi vet også at rask etablering i det private leiemarked er betydningsfullt for innvandrere, fordi det gir
samfunnet. Dette
er
et
gode
for
både
stabilitet og gode vilkår for å kunne bli selvstendige medlemmer av samfunnet. Dette er et gode for
Prosjektet er et samarbeid mellom
den enkelte og både
samfunnet
helhet.
den enkelte som
og samfunnet
som helhet.
Husbanken, Introduksjonssenteret for
Erfaringene fra integreringsarbeid i Norge de siste årene viser et behov for å finne enkle og nyttige
flyktninger
(Bergen
kommune),
IMDi
som skaper trygge og gode
for både utleier
og leietakere
med innvandrerbakgrunn.
Erfaringene fra grep
integreringsarbeid
i leieforhold,
kunnskap og gjensidig forståelse er forutsetninger i et sunt leieforhold. I prosjektet «Inn i egen
Vest,
BKK
og
Hero
kompetanse.
Norge de siste Tillit,
årene
viser
et
behov
bolig» ønsker vi å lage en enkel oppskrift på hvordan en best kan oppnå dette.
for å finne enkle og nyttige grep som
Vi ønsker å komme i kontakt med huseiere som søker etter leieboere. Basert på huseiers ønsker vil vi
For mer informasjon, kontakt:
skaper trygge og
gode leieforhold,
se om vi kan anbefale en av våre prosjektmedarbeidere som en potensiell leieboer.
Olav Aanestad, prosjektleder, Hero
for både utleier og leietakere
Alle våre prosjektmedarbeidere har gode referanser.
kompetanse Bergen. Mob: 952 33
med innvandrerbakgrunn. Tillit,
323, tlf: 55 30 80 16,
kunnskap og gjensidig forståelse er
olav.aanestad@hero.no
forutsetninger i et sunt leieforhold. I
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Prosjektet er et samarbeid mellom Husbanken, Introduksjonssenteret for flyktninger (Bergen
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Fargelegg
Fargelegg Jesus
som farer opp til
himmelen!

Finn fem feil
De to bildene av Jesus
som viser seg for
disiplene etter oppstandelsen er nesten
like. Finner du de fem
feilene på bildet til
høyre?
Tegninger: Franfou

nett SPRELL

.no

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

Oppdrag: Umulig?

– Musikkvideoer
²7HJQHÀOPHU
– BARNAS-konkurranser

Søndagsskolens !
nettside for barn

(privatabonnement
hjem i posten)

Gruppeabonnement
kun 199,- pr barn

Jakten
stille på
stemmden
en
En
-CD
barneblade
med tårnagente
t
på www.sonda nes BARNAS
klubbavis
gsskolen.no

Jesus og Tomas,
bibelserien side 4-5
Dagens ord:
Sammen med Gud
selv om vi ikke ser ham

Antonsen,
Håvard
PostproduStudio StaffeldtsGressum
ksjon/ferd
Vegard
Schow,
Make igstilling:
Paradisbukta
Kanako Music AS
SIDE & Yuzuru
Camilla
Hoholm
Odd Ketil
Sæbø
SØNDAGS
SKOLEN
 APRIL
s 

Jakten
stille på
stemmden
en

© og

Bli en

ekte tårnagen

LUKAS

t på

Jakte
stille n på
stem den
men
SUKAI

LINNEA
MARTIN

Bestill på barnas@sondagsskolen.no
eller på telefon 22 08 71 00

gode
De n e r e n
et

Den god
e

g j e t e re n

gj

En
-DVD

En

fra

NSSF

-DVD fra

S0211

© 2011

SØNDAGSSKOLEN
NORGE
S0112 © 2012

tarnagentene.no
Tårnagentenes
eget nettsted!
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Returadresse:
Olsvik menighet
P.b. 549 Olsvik
5884 Bergen

Lik oss på

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

