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Tradisjonsrik høst i vente

Olsvikutstillingen 2014
19 billedkunstnere
og kunsthåndverkere
er representert
ved årets utstilling.
Det er stor bredde
i de kunstneriske
uttrykksformene som
omfatter: maleri,
akvarell, grafikk,
smykker, glass,
keramikk, samt
tekstil.

Utstillere
Bildende kunst
Jørgen Holen, Oslo
Kjell Stig Amdam, Selje
Gro Muktor Holter, Oslo
Ståle Blæsterdalen, Tretten
Eva Laila Hilsen, Fagernes
Eva Rønnestad, Bergen
Sveinung Iversen, Voss
Tekstil og strikk
Betty Hermansen, Bergen: strikk
Anna Bolstad, Kjerrgarden: tekstil og stofftrykk
Gro Aakenes Sævig, Bergen: klær og sjal
Keramikk
Ingun Dahlin, Trondheim
Jannicke og Adam, Bergen
Livio Lilli, Bergen
Jan Kåre Myklebust, Alvøen
Glass
Åshild Karevoll, Trondheim
Beda Maria Johanson, Bergen
Smykker
Benarik art, Stavanger
Kazuri, Kenya
35 % av salget ved Olsvikutstillingen
går til kirkens utsmykkingsfond
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Vesker
Aud Lavik, Bergen

- Kazuri-smykker er
tilbake i Olsvikutstillingen
Også i år kan du få kjøpe de vakre,
håndlagede Kazuri-smykkene på
Olsvikutstillingen. Du støtter samtidig
en god sak. For Kazuri-smykkene er
«fair trade» Inntektene er til hjelp for
enslige mødre i Kenya.
Grunnleggeren av Kazuri-smykkene,
Lady Susan Wood (1918-2005) er født
i en liten landsby i Kenya. Foreldrene
var misjonærer. Etter utdannelse i
England flyttet Susan Wood sammen
med sin mann tilbake til Afrika. I 1975
startet hun og to andre kvinner et lite
verksted i hagen for å lage perler av
leire. Leiren kommer fra området rundt
Mount Kenya. Perlene ble håndmalt
i mange forskjellige og vakre farger
og brent, hver perle skulle være unik.
Kazuri-prosjektet har utviklet seg sterkt
gjennom årene. I dag jobber 380 kvinner
i bedriftene.
Smykkene er etterspurt av designere,
nettopp fordi ingen av smykkene er helt
like. De selges kun i godkjente butikker
og utstillinger, og bæres av kvinner over
hele verden.

har utviklet et spennende samspill
mellom orgel, piano og gitar.
Iver Kleive er både organist, komponist
og korleder. Han har vært solist
med Oslo Filharmoniske Orkester,
fast pianist i Kringkastingsorkesteret
og har medvirket ved nærmere
200 plateinnspillinger, både som
studiomusiker, arrangør og komponist.
Han sier om seg selv at han er en
improviserende kunstner som ønsker
å veksle mellom klassisk og pop,
folkemusikk og jazz, Men kirken og
orgelet er basis og hovedinstrument.
Kleive har fått Spellemannsprisen for
platen ”Blå Koral” sammen med Knut
Reiersrud.
Knut Reiersrud startet som bluesgitarist,
men har også arbeidet med andre
musikkformer som folkemusikk og
etnisk musikk fra andre kulturer. Han
har komponert musikk for teater og
film. Reiersrud er mye benyttet som
studiomusiker og har spilt på et utall
plater innenfor ulike stilarter. Han har
samarbeidet med en rekke norske
artister bl.a. Annbjørg Lien, Jonas
Fjeld og Deepika, foruten det nære
samarbeidet med Iver Kleive.

- ”Der ligg et land”
Musikk av Edvard Grieg, tekster av
Bjørnstjerne Bjørnson. Medvirkende:
pianist Rune Alver og forteller Eilif
Løtvedt. Vokalensamblet SKRIK
deltar med egen avdeling.

Foto: Kazuri Scandinavia

- Konsert med Iver
Kleive og Knut Reiersrud
Søndag 19. oktober holder organisten
Iver Kleive og gitaristen Knut
Reiersrud stor konsert i Olsvik kirke.
Konserten finner sted i forbindelse
med Kulturuken i Olsvik som i år
arrangeres for 17. gang (18. - 26.
oktober). Kleive og Reiersrud er to
av Norges fremste musikere. De

Rune Alver debuterte da han var 20
år. Født i Bergen og utdannet ved
Bergen musikkonservatorium og
Norges musikkhøyskole i Oslo, hvor
han tok sin diplomeksamen i 1986. Han
har også studert i Paris og deltatt på
internasjonale mesterkurs, bidratt ved
flere internasjonale festspill, tv program
osv. Rune Alver virker som solist og
har nylig holdt konserter i Tyskland,
Frankrike, Russland, Kina og SørAfrika.
Eilif B. Løtvedt er Museumskonsulent
ved Troldhaugen i Bergen. Hans viten,
innlevelse og fortellerkunst om Edvard
Grieg, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik
Wergeland osv., var en flott opplevelse
som jeg fikk være med på når Rune
Alver og Eilif Løtvedt takket ja til en
konsert i Olsvik i vår. Forestillingen
de samarbeidet om i vår het ”Vi ere
en nasjon vi med”, hvor publikum fikk
være med på en flott reise musikalsk og
verbalt.

Vokalensamblet SKRIK ble dannet i
Bergen høsten 2004, og består av 24
sangere. Koret er et elitekor og debutkonsert ble holdt i Håkonshallen, og
er siden etterfulgt av mange store
konsertopplevelser. I tillegg til egne
konserter blir koret mye brukt i større
oppsettinger sammen med forskjellige
aktører. Det kan nevnes Filharmonien
og Edvard Grieg koret. Koret har
deltatt i store konkurranser og vant den
nasjonale ”Syng For Oss”-konkurransen
i 2012 og har flere 1., 2. og 3. plasser
i store internasjonale konkurranser.
Koret er rangert (i 2012) som nr. 98
på Interkulturs verdensranking. Koret
har som målsetting å stadig utvikle seg
musikalsk og ønsker å gi sitt publikum
minneverdige opplevelser fra et variert
reportoar. Korets dirigent er Jon Flydal
Blichfeldt.

- Trenger vi noe å tro
på?
Endelig har vi klart å få filosofen
og forfatteren Henrik Syse til å
komme til Kulturuken i Olsvik kirke.
Han er en opptatt mann og skattet
foredragsholder. Torsdag 23. oktober
vil Syse dele med oss sine tanker om
tro i vår tid.
Han vil utfordre oss til å tenke over om
det er noe mening å tro på Gud i dag.
Kan vi ta med oss vår kritiske tanke og
vår kunnskap om naturen og samtidig
være troende, spør Syse. Mange er på
søken etter noe å tro på, og i dagens
samfunn kan vi velge og vrake mellom
varianter av alt fra kristendom, islam
og buddhisme til engler. Noen mener
det ikke er plass til religiøs tro i vår tid.
I dette motsetningsfylte landskapet
forsøker Henrik Syse å rydde og sortere.
Selv mener han at religiøs tro gir mening
og fyller et viktig rom i samfunnet
vårt. Et bevisst forhold til vår egen
trostradisjon åpner for en forståelse av
andre menneskers tro og livssyn. Som
filosof har Syse særlig arbeidet med
etiske spørsmål. Han er seniorforsker
ved Institutt for fredsforskning og har
gitt ut flere bøker. I 2011 fikk han
Bibelprisen for boken «Noe å tro på».
Syse har også vært søndagsskolelærer
i mange år. Etter foredraget vil det bli
en kort paneldebatt og anledning til å
komme med spørsmål.
Se program på baksiden av bladet.
Tekst: Reidun Oanæs Andersen og Brith
Barsnes Bjordal.
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Deler du?

av Sven-Ove Rostrup

Å være kristen handler om å dele.
Jesus startet denne bevegelsen ved
å dele av sin kjærlighet og kunnskap,
noe som gjør at vi fremdeles kan ta
del i det kristne fellesskapet.

negative tingene det blir mindre
av når man deler? Hvis du deler
av din sorg, blir den lettere å
bære. Hvis du deler av dine
bekymringer kan du få hjelp.

Vi mennesker trenger fellesskap
for å leve og for å tro. Det er når vi
kommer sammen og deler erfaringer,
opplevelser, meninger og følelser at vi
vokser. Da blir vi kjent med oss selv,
med de vi omgir oss med og med Gud.
For å oppnå forståelse må vi dele tid
med de vi ønsker å forstå. Skal vi skape
fred må vi dele bekymringer med de vi
er usikker på. Skal vi vokse som kristne
mennesker må vi være sammen i gode
fellesskap og dele troen vår.

Jesus var flink til å dele. Han
delte av sin visdom med alle
som ville lytte. Han gav sin tid
til de som trengte det. Det han
var god på brukte han til å hjelpe
de menneskene han møtte. For
oss er han et tydelig forbilde på
hvordan vi kan prøve å leve.

Vi sier at kjærlighet er den ene tingen
man får mer av ved å gi. Kanskje er
det slik i livet at det er andre ting vi får
mer av hvis vi gir? Hvis du gir av din
livserfaring så kan det hende at du
opplever å bli klokere. Hvis du gir av
din tro kan du oppleve å få et nærere
forhold til Gud. Kanskje er det bare de

Nå vil jeg dele et bilde med dere.
Bildet er tatt i sommer, på ferietur. Det
minner meg om en gang Jesus var ute
og gikk med disiplene, og disiplene
plukket korn og spiste, mens de gikk.
Noen mente dette ikke var bra, siden
det var helligdag - man skal ikke jobbe
på helligdagen. Svaret fra Jesus er at
sabbaten er til for menneskene, ikke
omvendt. Du kan lese mer om dette i
Lukas kapittel seks, men det jeg synes
er så fint er hvordan Jesus putter

mennesket først. Alltid. Det er derfor han
gir av sin tid og deler sin kunnskap med
de han møter. Enkeltmenneske kommer
alltid først.
Sånn burde det vært for oss også.
Så da står min utfordring til deg som
leser dette: Del av deg selv, det
du har å komme med og sett dine
medmennesker først. Ta med deg
bildet av kornet (gjerne inni hodet ditt
hvis du ikke vil klippe det ut) og tenk på
fortellingen fra bibelen. Husk å del!

Min salme
Eg veit i Himmerik et borg
Eg veit i Himmerik ei borg,
ho skin som soli klåre,
der er ’kje synder eller sorg,
der er ‘kje gråt og tåre.
Der inne bur Guds eigen Son,
i herlegdom og æra,
han er mi trøyst og trygge von,
hjå honom eg skal vera.
Eg er ein fattig ferdamann,
må mine vegar fara
herfrå og til mitt fedreland,
Gud, meg på vegen vara!
Me takkar deg til evig tid,
Gud Fader, alle saman,
for du er oss så mild og blid
i Jesus Kristus! Amen.
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Dette er en salme som jeg har likt
siden jeg var liten. Jeg tror kanskje
det var folkemusikk-rockegruppa
Gåte som virkelig åpnet øynene mine
for denne sangen.
Jeg kjente salmen fra før, men de
satte den i en ny sammenheng og den
ble kul! Fram til da trodde jeg salmer
skulle være pene og ha høytid over
seg - ikke trommer og el-gitar! Da
vokalisten trøkka til på siste linje med
oppsummeringen: «I Jesus Kristus!
Amen!» innså jeg at det gikk an å pakke
det gamle inn i det nye og gi det nytt
liv. I ettertid har jeg selv opptrådt med
denne salmen. Da har jeg gått mer
tilbake til røttene til folketonen og sunget
uten akkompagnement.
Det er en gammel tekst på en gammel
melodi og jeg liker veldig godt
sammensetningen. Det er en grunn til at
teksten som ble skrevet før 1600-tallet
har overlevd. Teksten stråler ut så mye
trygghet og tillit til Kristus Jesus og et

enormt fremtidshåp til den nye jord.
Jeg legger ved de fire mest brukte
versene. Resten, som inkluderer vers
fra Kristi perspektiv, kan du lese på
nummer 882 i den nye salmeboken
Tekst: Kristin Frivold

Olsvik menighetsblad nr. 4 2014
utgis av menighetsrådet i Olsvik

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.

Redaktør:
Øyvind Sundfør
Stokke-Zahl
Redaksjon:
Margith Johnsen,
Cathrine Mørner og
Bjarne B. L. Andersen.
Layout:
Sven-Ove Rostrup.
Forside:
Ingun Dahlin

Tips oss!
bladet@olsvik-kirke.no

Trykk: Hurtigtrykk
Neste nr: Desember

internett: olsvik-kirke.no

Ønsker du besøk i
ny og ne?
Vi har noen som gjerne vil være
besøksvenn!
Har du lyst til å få besøk en times tid
hver 14. dag eller en gang i uken?
Eller kjenner du noen i menigheten
som ville ha satt pris på det?
Da kan du ringe til eller snakke med
Marit diakon eller Ingelin Larsen. Hvis
du er interessert, vil du først få et besøk
av Marit og eller Ingelin for å avklare
nærmere hva og hvordan du ønsker
det. Deretter blir det et uforpliktende
møte med besøksvennen sammen med
Marit eller Ingelin.

Temakvelder
høsten 2014
Temakveld 22. september kl. 19.00 i
kirkekjelleren i Olsvik kirke.
Peder Solberg fra NLA snakker over
tema «Salige er de fattige... Salige er
de som tørster». Kan vi ta Jesus på
ordet?

Lufting av hund
Har du en hund som du for tiden ikke
klarer å lufte jevnt? Vi har en dame
som gjerne vil hjelpe deg etter avtale.
Ta kontakt med oss i kirken etter
gudstjenesten eller med Marit på
kontoret.
Telefon og e-postadresser:
Marit Bjørsvik
55 30 81 87/ 480 23 145
marit.bjorsvik@bergen.kirken.no
Ingelin Hoff Larsen
984 03 478
ingelinhl@gmail.com
Temakveld 13. oktober kl. 19.00 i
kirkekjelleren i Olsvik kirke.
Sokneprest Gunnar Kolaas kommer
og snakker tema: Hvem er Jesus?
Hvorfor døde Jesus? Var det
nødvendig?
Temakveld 17. november kl. 19.00 i
kirkekjelleren i Olsvik kirke.
Prest Einar Ekerhovd snakker over
tema «Hvordan kan jeg være sikker
på min tro?»

Minigospel 3-6 år
Er du mellom 3 og 6 år? Er du
glad i sang og musikk? Bli med
på Barnas minigospel! Der vil det
bli sang og moro og du får høre
en fortelling om Jesus eller en av
de andre vi kan lese om i Bibelen.
Når? Vi møtes tirsdager
annenhver uke (oddetallsuker),
dersom ingen annen beskjed
er gitt, klokken 17.15-18.00. Vi
har allerede startet, men du er
hjertelig velkommen!

Hvor? I kirkerommet i Olsvik
kirke.
Jeg vil være med! Flott! Da kan
du melde deg på ved å sende en
e-post til
kristin.frivold@bergen.kirken.no
med navn på barnet eller barna,
og navn og telefonnummer til
foresatte. Og dersom noen andre
der hjemme har spørsmål, er det
bare å sende en e-post til samme
adresse eller prøve å nå Kristin
på kontortelefon: 55 59 81 27
(hun er ikke der hver dag).

Lederens
hjørne
Ved menighetsrådsleder Lars Kristan
Stendahl Gjervik

Semesterstart
Menighetsrådet ser fram til et nytt
semester fullt av aktivitet og omsorg i
kirken. 24. august var mange samlet
til samlingsgudstjeneste for å sette i
gang det nye semesteret. Følg med
i menighetsbladet, på nettsiden og
facebook, samt annen kringkasting for å
se hva du og dine kan delta på i år.
Kapellanstillingen
Ida Greve hadde sin siste gudstjeneste
hos oss 24. august og ble takket under
kirkekaffen etterpå. Jeg vil på vegne av
menighetsrådet takke for godt arbeid
og særlig for nye ideer og tanker som
har utfordret oss til å tenke nytt. Positive
meningsbrytninger skaper bevegelse.
Stillingen er nå lyst ut med søknadsfrist
15. september.
Trosopplæring
Bjørnar Sandgolt har avsluttet sitt
engasjement i Olsvik etter fire år med
arbeid som menighetspedagog. Bjørnar
har flyttet til Norheimsund og blitt pappa til
to fine gutter, og det ble derfor upraktisk å
fortsette arbeidet i Olsvik. Tusen takk for
viktig arbeid! Mange vil nok huske Bjørnar
gjennom høydepunktene Legoklubben
og barnekoret Shine, samt mange møter
med konfirmanter og foreldre. Kristin
Frivold er ansatt i et engasjement ut året
for å ivareta noen av oppgavene som
Bjørnar hadde.
Nominasjonskomite for
menighetsrådsvalget
Høsten 2015 er det kommune-,
fylkesting- og kirkevalg. Menighetsrådet
starter nå arbeidet med å opprette en
nominasjonskomite. Er du interessert
eller har tips til gode folk som kan sitte
i komiteen, ta kontakt med Bjarne på
kontoret.
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Tett på Loddefjord 1 -Asker 2014

Tett på hverandre, tett på naturen, tett på verden og tett på Gud. Dette var temaene for KFUK-KFUM’s speiderlandsleir i Asker
den 2.-9. august. Man kan så spørre seg hva det egentlig vil si å være tett på? Speiderjentene i Loddefjord 1 har sammen med
5500 andre speidere fra både fjern og nær fått kjenne på det å være «tett på». De har gjennom ulike aktiviteter og oppgaver fått
føle på det å være speider, ikke minst det å være på leir.
«Side by side we know we’re strong.
We build a fire and sing our songs
together. Hands on, we’re closer».
Trine Rein og Kristian Ingebrigtsen
startet åpningsleirbålet med leirsangen
til stor applaus. Dette var øyeblikket vi
alle hadde ventet på, og med kjendiser
til å åpne det store showet var det
ikke mangel på entusiasme i havet
av skjorter og skjerf. For de yngste
av speiderne i Loddefjord 1 var dette
deres første leir, men etter en natt i telt i
forveien på Vettre gård, var nervøsiteten
for lengst erstattet med spenning.
Med på turen var 6 Rovere, 10 speidere,
2 speiderledere og 2 foreldre. Noen
mer erfarne enn andre, men alle like
forventningsfulle. De første dagene var
ikke været helt på vår side, men med
effektiv bygging av leir og godt humør
var regnet kun en bagatell. I alle fall for
oss bergensere som tåler en byge. Vi
fikk også noen dager i solsteiken, så
selv solkrem og solbriller fikk gjort sin
nytte.
På programmet sto bla. Globalløp der
man løp runder på 500 m for å samle
inn penger til Tanzania. Her var det
også kåringer for å få opp motivasjonen:
den som løp flest runder, samlet inn
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mest penger og var mest kreativ.
For å gjøre en vri tok vi et par runder
med Kyllingdansen iført nisseluer. Vi
hadde og noen spreke jenter som løp.
Også på Speidertivoliet, et marked
hvor hver gruppe måtte stille med en
aktivitet eller et produkt å selge, gikk
pengene til Globalaksjonen. Her stilte
Loddefjord 1 med makraméarmbånd og
svampekasting som viste seg å være
av stor popularitet. Samlet fra begge
aktivitetene kom det inn mer enn en halv
million kr.
Om kveldene sørget bandet TV
Experience for god stemning, og
speiderne fikk gleden av å møte
både Kunnskapsministeren og
Kulturministeren som begge tok seg en
tur. Erna Solberg var dessverre på ferie,
men en videohilsen fra statsministeren
ble vist på storskjerm.
For våre internasjonale venner fra land
som Pakistan, Egypt, Taiwan og Spania
ble kveldsleirbålene og bibeltimene
oversatt til engelsk via en egen
radiokanal. På den måten fikk alle ta
del i fellesarrangementene. Haiken ble
en stor suksess med flinke kartlesere
og stjerneklar nattehimmel. De små
speiderjentene viste at de var langt

modigere enn Roverne da Oda brakte
frem sine skumleste spøkelseshistorier.
Alle fikk likevel en god natts søvn ute
i det fri, og det var 15 slitne, men godt
fornøyde jenter som returnerte til leiren
dagen derpå for å delta i et skikkelig
speiderbryllup. Torsdag 7. august gav
nemlig Camilla Jensen og Jone S.
Kristiansen hverandre sitt ja midt på
hovedscenen foran alle speiderne,
familien og venner.
Å bo sammen i telt, jobbe og tilbringe
tid ute i det fri fører en nærmere
hverandre, man knytter sterkere bånd
og man kommer rett og slett tett på.
Siste kvelden på leiren ble brukt til å
oppsummere turen, og det ble raskt
enighet om at leiren hadde vært
kjempekjekk med kun en eneste negativ
ting å bemerke - utedoene.
Tekst: Louise Løkeland
Foto: Margith Johnsen

Det som aldri endte
18 år tilbake i tid, helt til 1996, da
man fortsatt kunne få kjøpt tyggis
for 1,- stykket med en tatovering på
kjøpet, da Gulars fortsatt leitet etter
Marianne og DDE toppet listene med
“Det går likar no”, da startet Olsvik
TenSing noe som kom til å vise seg å
bli en årelang tradisjon som fortsatt
holdes gående - Intimkonserten.
Attende år på rad gjør Olsvik TenSing
seg klar for en ny runde med
Intimkonsert. Rutinene sitter som støpt
hos gjengen og alt tyder på en ny
suksess. Styreleder og medlem, Victoria
Larsen gleder seg og forteller gledelig
om konserten.
– Det er enda tidlig i prosessen, men
fortell litt om årets tema og ideene bak.
– Årets tema er Generasjonskollisjoner.
Vi vil spille på forholdet mellom de
ulike generasjonene og om hvordan
ting har forandret seg fra generasjon til
generasjon. Vi vil også gjennom dette
tema sette fokus på sosiale medier,
og hvordan alt fremstilles så perfekt
gjennom disse mediene.
– Dere har et stort publikum, men enda
er det sikkert noen som ikke vet hva en
«Intimkonsert» hos Olsvik TenSing er og
forskjellen fra Sommerkonserten, som
dere har tidligere på året, er. Fortell litt
om konseptet.
– Intimkonserten foregår i kirkekjelleren
og stemningen er magisk. Lysene er
dempet og stolene er tett i tett. Intimt og
koselig. Det som skiller intimkonserten
fra Sommerkonserten er at vi har
et hovedtema som vil komme igjen
som en rød tråd gjennom konserten
gjennom sang, dans og sketcher.
Sommerkonserten er mer som et
teaterstykke og foregår i kultursalen på
Vannkanten.
– Hvem passer konserten for?
– Konserten passer for folk i alle aldre.
Vi synger på både norsk og engelsk, og
har fine danser, og morsomme sketcher.
Noe for enhver smak.

– Dere er kjent for å ha en god moral
bak konsertens ideer. Hvorfor er dette
så viktig for dere?
– Vi er ikke et hvilket som helst kor. Vi
representerer Olsvik menighet og det er
viktig for oss at bak all humoren har vi et
budskap å formidle. Vi er opptatt av at
det vi fremfører skal sette spor hos dem
som ser på.
– Det er tydelig at dere legger mye tid
og krefter ned i konsertforberedelser og
programmet. Hvordan er prosessen for
å lage en slik konsert?
– Det er mye arbeid i å lage konsert.
Alle som går i TenSing, både
konfirmanter, medlemmer og ledere, får
være med å foreslå sanger til konserten
og komme med ideer og innspill.
Ledergruppen er gjengen som stemmer
over tema for konserten. Det meste av
planleggingen er det Programkomiteen
som sitter med. Dette er en gjeng på
8-10 personer som har interesse av
akkurat det å planlegge. Her hører de
på alle sangene som er foreslått av de
andre medlemmene og velger et lite
utvalg. Videre velger de solister. De som
blir valgt er dem som viser engasjement
og interesse og som er mye tilstede
på øvinger. Komiteen veileder også
danseleder og dramaleder rundt ideer til
danser og sketcher.
– Framover har dere ikke bare konsert
å jobbe med, men en del andre
opptredener dere øver og planlegger
parallelt på?
– Vi har alltid noe å gjøre på.
Søndag 7. september er det
presentasjonsgudstjeneste hvor vi vil
bidra med sang. Søndag 19. september
er det Ungmesse hvor vi vil stå for det
meste av gudstjenesten, både sang,
dans og drama og tekstlesning.
Med på laget har de også Anette
Hermansen, dirigent og voksenleder,
som har holdt det gående i ikke mindre
enn 19 år!
– Du har etter hvert en del
intimkonserter bak deg. Tidene har

Victoria Larsen, styreleder i Olsvik TenSing,
under en øving med koret.

forandret seg - har Intimkonserten
og konseptet forandret seg stort etter
årenes løp?
– Konseptet har ikke forandret seg så
veldig gjennom årenes løp. Vi har alltid
ønsket å vise frem det vi har øvd på av
korsang, dans og drama. I tillegg har
vi alltid brukt intimkonserten til å leke
oss med ulike uttrykksformer som black
light teater, dukketeater, skyggeteater,
pantomime og andre morsomme
typer innslag. Humor har alltid vært
viktig. Intimkonserten har alltid vært
åpningsarenaen for nye solister og
stedet hvor de som spiller andre
instrumenter eller har andre talenter
har fått muligheten til å vise seg frem,
forteller Anette Hermansen.

Intimkonserter 2014

Kirkekjelleren
Lørdag 15. november, kl 19.00
Søndag 16. november,
kl 14.00 og 17.00.
Evt endringer vil bli oppdatert på Olsvik
TenSing og Olsvik kirke sine Facebooksider.
Tekst og foto: Cathrine Mørner
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Vandring i åpent
landskap

- Minner fra en pilegrimsvandring i Sør-Frankrike

Også i år fikk vi vandre langs
pilegrimsveien, fire stykker i følge.
En pilegrimstur gir varige inntrykk:
Møtet med natur og kultur, besøk
i kirker og klostre er gode minner.
Men sterkest for oss ble møtet med
menneskene vi traff på veien og i
hjemmene. Gjestfriheten og tilliten de
viste oss, vennligheten de tok imot
oss med. Det ga en ekstra dimensjon
til pilegrimsturen, og ga oss mye å
tenke på mens vi vandret – men siden
også.
Pilegrimstradisjonen
I over 1000 år har pilegrimer vandret
til den gamle katedralen i Santiago
de Compostela, nord-vest i Spania.
Ifølge tradisjonen skal relikviene
etter apostelen Jakob ligge der.
Den første kjente pilegrim var biskop
Gottskalk i 950. I Middelalderen var
pilegrimsvandringen veldig viktig, men
på 1900-tallet holdt tradisjonen på å dø
ut. Nå er det igjen mange som vandrer
langs pilegrimsveiene i Europa. I 2004
var det 200 000 som fulgte La Camino, i
dag enda flere.
Mange veier til målet
Det er mange veier som fører til
Santiago de Compostela. En går sydfra
opp gjennom Portugal, en annen starter
fra Madrid. Men den meste kjente er
veien som går fra Le Puy en Velay i Midt
Frankrike (Via Podiensis) over Massif
Central og sydover til Pyreneene, ca 60
mil. Veien krysser Pyreneene, går over
den spanske høysletten, videre gjennom
Galicia til Compostela. Det betyr nye 60
mil. De færreste kan gå hele den 120
mil lange strekningen i ett. Det tar ca 2
måneder. Men noen gjør det, og noen
går turen helt alene.
Planla turen selv
Vi har gjort som så mange andre. Vi
har delt turen opp i bolker. For to år
siden gikk vi fra Le Puy til klosterbyen
Conques, ca 22 mil, i et vekslende,
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kupert og sjeldent vakkert landskap. I år
startet vi i Figeac, noen mil lenger sør
og vandret til Lector, ca. 19 mil. Vi planla
turen ut fra gode guidebøker, og bar vår
egen sekk. I den var det ikke plass til
luksusting, bare det aller nødvendigste.
Likevel kunne sekken føles tung mer
enn én gang. Pilgrimsveien i det
sydvestlige Frankrike følger de gamle
stiene og går utenom bilveier og de
fleste større byer. Den går fra landsby til
landsby og gir nærhet til naturen og i et
innblikk i gammel jordbrukskultur, men
også i hvordan folk lever i dag.
Overnatting
Overnattingstilbudene er mange
og forskjellige. En kan bo på hotell
og pensjonat, men også på enkle
herberger. Frankrike har i tillegg et godt
utbygget system som kalles Chambre
d’hõte, en slags bed and breakfast. Da
tar vandrerne inn hos private, som er
godkjent av myndighetene. En får en
seng, dusjmuligheter og frokost. Noen
steder kan er det mulig å få full middag.
Det smaker godt etter en lang vandring.
Vi valgte den siste varianten så sant
det lot seg gjøre, og bestilte fra dag til
dag ettersom vi vandret. Vi sov i alt fra
store dobbeltsenger med det lekreste
sengetøy til køysenger der vi brukte
egen lakenpose. Mange forskjellige
hjem kom vi inn i og møtte ulike
mennesker, eldre og yngre. Det ble
mange og interessante samtaler rundt
kveldsbordet. Overalt ble vi tatt vennlig
imot. Vi følte oss mer som gjester enn
som kunder, selv om vi betalte for oss.
Gjestfrihet
En kveld kom vi til Lavendelgården,
en vakker gammel gård med flere
hus som lå på en høyde med utsikt til
Pyreneene. Eieren, en fransk dame i
50-årene, tok imot oss som om vi var
hennes personlige venner. Vi ble vist
til soverommene som var utstyrt med
vakre ting og antikviteter. Senere da vi
satt rundt bordet og fikk servert et ekte
fransk måltid med flere retter, fortalte
hun om sitt liv og vi fortalte henne om
Norge. Tilliten og gjestfriheten hun viste
glemmer vi aldri.

Overnattingsstedene var ikke alltid
like luksuriøse. En kveld overnattet
vi i klosteret hos Les petites filles de
Jesus (De små jentene til Jesus). Etter
vesperen der de ni gamle nonnene sang
med skjelvende stemmer, spiste vi et
enkelt måltid sammen med 40 andre
pilegrimer fra hele verden.
Mange inntrykk
Vi var ikke alene på veien. De fleste
medvandrerne var franske. Men vi møtte
pilegrimer i alle aldre og fra mange land,
bl.a. en ung jente fra Korea som skulle
gå veien til Santiago helt alene og et
japansk ektepar som hadde en liknende
plan.
Vi vandret fra landsby til landsby,
gjennom marker og gårder, langs
kanaler og over høydedrag. Vi var
til morgenmesse hos Carmelittene,
en nonneorden som er nesten helt
lukket, og vi besøkte den vakre
klostergården i Moissac, som sies å
være den mest bevarte i verden. Vi var
på kunstutstillinger og markeder der
produktene var svært kortreiste og der
landsbylivet utfoldet seg.
En kveld hadde vi bestilt overnatting i en
liten landsby. Det viste seg at eieren var
stedets ordfører og konen distriktslege.
Etter kveldsmåltidet med hele familien
hentet ordføreren framt gitaren og sang
en pilegrimssang for oss. Så leste han
et bibelvers og ba om velsignelse over
vår videre vandring. Neste morgen
fulgte de oss på veien, ønsket oss god
tur og stod lenge og vinket til oss. En
sterk opplevelse.
Da turen var slutt var vi først og fremst
fylt av takknemlighet for alt vi hadde
opplevd. Folks vennlighet ble en
slags opplagsnæring - noe å tære på
i hverdagen. Vi håpet også å kunne
møte andre mennesker med noe av den
samme tilliten og varmen som vi var blitt
møtt med.
Tekst: Reidun Oanæs Andersen
Foto: Bodil Angelvik

Menighet på historisk grunn

6. juni ble menighetens sommertur
arrangert og til tross for et heller grått
vær var stemningen på topp i den
flotte turbilen.
Målet for turen var Lyngheisenteret på
Lygra, men første stopp var ved Seim
kirke. Der nøt vi medbrakt kaffe og
kaker. Her repeterte vi litt norgeshistorie
- vi mintes Håkon Den Gode som
fikk sitt banesår på Fitjar, døde på
Håkonshella og ble gravlagt her på
Seim. Når pausen var vel over passet
det bra å finne plassene i bussen igjen,
for da kom regnet.
På Lyngheisenteret ble vi hjertelig
ønsket velkommen, først utendørs med
god guideing om senteret, deretter kom
kokken og orienterete om nubbesilden
som hang og tørket over oss, likeledes
fortalte han varmt om suppen han
hadde laget til oss - med villsaukjøtt som
hovedindiregens. Jo, det smakte godt lefse og kaffe også. Og før vi takket for
oss gledet Brith oss med sin sang.
Tekst og foto: Margith Johnsen
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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

Vikarprest

Menighetsped.

Koordinator

Diakon

Menighetsped.

Styrer - åpen
barnehage

Gunnar Kolaas
Jobb: 55 30 81 72
Mobil: 472 97 394
gunnar.kolaas@
bergen.kirken.no
Heidi-Merete Baird
Jobb: 55 30 81 73
heidi-merete.baird@
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
Kristin Frivold
Jobb: 55 30 81 27
kristin.frivold@
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

Sigurd Hirth Martinessen
Sofie Vinnes
Ella-Sofie Davidsen Weber
Aksel Aarsand Aase
Enny Øvreseth
Aurora Hitland Aamelfot
Victoria Tomine Solsvik
Oline Kahrs Grundtvig
Filip Alvsåker Mathiesen
David Alvsåker Mathiesen
Elena Brattåker Nilsen
Oline Kornelia Nygård Olsen
Angelica Lyssand
døpte i andre kirker
Marie Agdesteen-Sagstad
Loddefjord kirke
Olivia Ulveseth
Fana 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

Celine Jonassen Nilsen
Fyllingsdalen kirke
Erlend Nikolai Melset Bildøy
Kausland kirke
Selma Årnes Hellesnes
Bjordal kirke

døde
Jan Viktor Andersen
Ole-Håkon Olafsen
Artur Ingvard Bø
Trygve Solberg
Else Margrethe Clausen
Fritz Arthur Nicaus Schutz
Else Serene Bjørnestad
Ingunn Ellen Johannessen
Olav Næss
Kåre Feie
Norlaug Martinussen

vigde
Wenche Hansen og Morten Hauge
Eline Margrete Hansen
og Birger Helge Hjellum
Elisabeth Lerøen
og Fredrik Lahn-Johannessen
Mette Karin Thomsen
og Thomas Cuomo
Margot Rasdal og Willem Vos
Martha Storum og Franki Gindl
Elise Saltnes og Stian Gurrik
Karianne Hodnekvam
og Sindre Bergerud
Reidun Irene Huseby
og Hans Jørgen Vilsvik

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

Søndag 28. september.
16. søndag i
treenighetstiden.
11.00: Høsttakkefest ved
Kolaas. Dåp. Takkoffer til 1.
Loddefjord KFUK-speidere.
Mark 7,31-37.
Søndag 5. oktober. 17.
søndag i treenighetstiden.
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Abelsæth. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Joh 11,17-29 og 30-46.

Søndag 26. oktober. Botsog bededag.
11.00: Bots- og bededag ved
Abelsæth. Dåp og nattverd.
Takkoffer til TV-aksjonen. Luk
13,22-30 .

Søndag 23. november. Kristi
kongesøndag.
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Kolaas. Dåp. Takkoffer til
Trosopplæringen. Matt 25,3146.

Søndag 2. november.
Allehelgenssøndag.
19.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas/Abelsæth/Bjørsvik.
Nattverd. Matt 5,1-12.

Søndag 30. november. 1.
søndag i Advent.
11.00: Lys våken ved Baird.
Nattverd. Takkoffer til
Menighetsarbeidet. Luk 4,1622a.

Søndag 9. november.
22. søndag i
Søndag 21. september.
Søndag 12. oktober. 18.
treenighetstiden.
15. søndag i
søndag i treenighetstiden.
11.00: Hovedgudstjeneste ved
treenighetstiden.
11.00: Hovedgudstjeneste ved Abelsæth. Dåp og nattverd.
11.00: Hovedgudstjeneste ved Baird. Nattverd. Takkoffer til
Takkoffer til Nådehjemmet,
Abelsæth. Dåp og nattverd.
Diakoniarbeidet i menigheten. misjonsprosjekt. Matt 12,33Takkoffer til Menighetsarbeidet. Matt 8,14-17.
37.
Matt 5,38-48.
Søndag 19. oktober.
Søndag 16. november. 23.
19. søndag i
søndag i treenighetstiden.
treenighetstiden.
11.00: Hovedgudstjeneste
11.00: Ung messe ved
ved Baird. Dåp og nattverd.
Kolaas. Nattverd. Takkoffer til Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Menighetsarbeidet. Gal 5,16- Mark 10,28-31.
26.

offer

kalender

Mai
25. Kalfarhuset 		

3 003,00

Juni
01. Menighetsarbeidet
08. Institutt for sjelesorg
15. Menighetsarbeidet
22. Kirkens familievern

Barnekoret Shine
For barn i 1. til 4. klasse.
Onsdager kl. 13.45-14.30

1 963,00
1 034,00
1 347,00
2 360,00

22. september kl. 19.00
Temakveld i kirkekjelleren (se nærmere
oppslag).

Juli
06. Menighetsarbeidet
20. Menighetsarbeidet

1 669,00
1 966,00

August
03. Menighetsarbeidet
17. Samemisjonen
24. Menighetsarbeidet

2 030,00
3 900,00
4 191,00

22. november
Basar. Dørene åpner kl. 11.30.
4. desember kl. 12.00
Formiddagstreff

2. oktober kl. 12.00
Formiddagstreff
6. november kl. 12.00
Formiddagstreff
17. november kl. 19.00
Temakveld i kirkekjelleren (se nærmere
oppslag).
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Vann er grunnlag for alt
Tigist Birhanu må stå opp før
solen. Hendene finner de to tomme
plastkannene på veien ut døra.
På vei gjennom landsbyen Mten
Gudichu i Woleita-distriktet litt sør
for Awasa, kommer det flere jenter
ut av tussmørket, med plastkanner
i hendene, og praten er allerede i
gang. De er unge, vanndunkene er
fortsatt lette, og de første solstrålene
lyser opp den åpne plassen midt i
landsbyen.
Syk av vann
Et øyeblikk lar Tigist tankene vandre
langs stien som fortsetter videre østover,
ut av landsbyen, over åskammer, forbi
andre landsbyer, en time, to, på bare
føtter. Det er lenge siden forrige regn.
Er det fortsatt vann i bekken, eller
må de gå enda lenger? Tigist vet at
stillestående, grumsete vann kan gjøre
dem alle syke. Diaré tapper kroppen
for næring og væske. For de minste og
svakeste er det ofte dødelig.
Farlig vannjakt
På turen tilbake med 20 liter vann
begynner det å verke i føttene, ryggen,
skuldrene, armene. Hun holder på å
miste taket i dunkene, og hun må sette
dem ned et øyeblikk for å bytte grep.
Noen ganger blir det nesten mørkt før
hun kommer hjem. Tigist vet om jenter
som har blitt voldtatt mens de henter
vann. Hun er femten år, og den evige

jakten på rent vann er hennes skjebne,
helt til hun en dag får en datter som blir
gammel nok til å overta. Kvinner bærer
halve himmelen, sier de gamle. Tigist
vet hvor mye en halv himmel veier.

I begynnelsen stusset noen over at
flertallet i vannkomiteen, som skulle
styre vannfordelingen, var kvinner.
Tigist synes det er helt naturlig, det er jo
kvinnene som alltid har hentet vann!

Boret brønn
For drøyt ett år siden kom en stor
borerigg til landsbyen. Larmen var
øredøvende, og bakken ristet. Etter
hvert som boret forsvant ned i bakken,
førti, femti, seksti meter, begynte hun
å kjenne seg motløs. Men plutselig
sto vannspruten opp av borehullet, og
alle som så på slapp jubelen løs. De
neste dagene ble brønnkonstruksjonen
støpt, en håndpumpe ble installert,
og innhegningen ble bygget. Og i dag
står den der, denne forunderlig enkle
innretningen som har forandret så
mange liv.

Spire til utvikling
Med en oppvekst der vannhenting har
tatt store deler av dagen, henger Tigist
fortsatt etter på skolen. Men etter ett år
med den nye brønnen er hun allerede
på god vei til å ta igjen det forsømte.
Hun bruker flere timer på lekser utenom
skoletiden. Foreldrene er stolte av
henne og fast bestemte på å gjøre alt de
kan for at hun skal få seg en utdannelse.
De har blitt enige om at hun bør bli lege,
men Tigist drømmer om å bli lærer.

Kvinnene styrer vannet
To ganger om dagen kommer lederen
for vannkomiteen og åpner porten
til brønnen. Hengselen er laget av
en gammel strandsandal, men alle
respekterer reglene. Hver familie betaler
en månedsavgift på to birr for å få hente
vann fra brønnen. I et samfunn der
familiene strever for å være selvforsynt
med mat, er 60 øre en stor utgiftspost,
men avgiftene skal dekke vedlikehold og
reparasjoner.

Ønskebrønnen
Andre steder i verden kaster mennesker
mynter i brønnen for at ønskene deres
skal gå i oppfyllelse. Men for Tigist er
brønnen i seg selv en drøm. Brønnen
sparer henne for flere timers slit hver
eneste dag. Brønnen holder henne
utørst og mett, ren og frisk. Brønnen gir
henne tid til å lære. Tigist bærer fortsatt
vann, og hun drømmer fortsatt om et
bedre liv for seg selv og familien. Men
brønnen har gitt henne en start på veien
ut av fattigdommen. Tigist går fortsatt,
men med lettere skritt.
Tekst: Kirkens Nødhjelp

70 års minnemarkering i
Nygård kirke

Basar

Lørdag 4. oktober 2014 kl. 17.00
Laksevåg Kulturhistoriske Forening innbyr til minnestund
på Minnelunden, Nygård kirkegård lørdag 4. oktober kl. 16.00
og i Nygård kirke på Laksevåg kl. 17.00
					
Program:
Velkommen v/nestleder i LKHF Gunnar Lian
Laksevåg Blandet Kor
Andakt v/sokneprest Gunnar Kolaas
Sang v/Øyvind Offerdal
Sang v/ Brith Sissel Barsnes Bjordal.

Årets basar finner sted
lørdag 22. november.
Overskuddet skal
gå til innredning av
menighetsavdelingen i det
nye kontorbygget.

Minnestunden blir ledet av Øyvind Offerdal.
Etter minnestunden vil det bli bekransning av Minneplaten
ved innkjørselen til kirken.
14 Olsvik menighetsblad 4-2014

Dersom du/ditt firma har
mulighet for å bidra med en
eller flere gevinster, ville vi
være svært takknemlige.
Ikke noe er for lite.
Hvis noen kan tenke seg
å selge lodd til basaren,

kan loddbøker hentes
på kontoret hos Bjarne
Andersen. På forhånd takk.
Ta gjerne kontakt med
basarkomiteen ved
Tove Gjellereide Stokke,
tlf: 934 46 134, e-post:
tovegstokke@gmail.com
eller Olsvik menighet ved
Bjarne Andersen,
tlf: 55 59 71 96/400 64 327,
olsvik.menighet@bergen.
kirken.no

19.
oktober
2014
Etiopia: Lillebror
Tsegaye kan hjelpe til
med vannhentingen fra
pumpen i landsbyen.
Tigist Birhanu står og
passer på at alt vannet
havner i vannkannen. Så
tar de hver sin breddfulle
dunk og rusler tilbake
til hytta. Foto: Greg
Rødland Buick/Kirkens
Nødhjelp

Verdens vannfakta
780 millioner har ikke tilgang til
trygt vann. Det er cirka hvert niende
menneske på jorda.

barn i en fart/rate som tilsvarer at en
jumbojet krasjer hver fjerde time.

I løpet av en dag bruker jenter og
kvinner 200 millioner arbeidstimer på å
hente vann til sine familier. Dette er det
samme som å bygge 28 Empire State
bygninger hver dag.

Det nytter: I 2013 døde et barn hvert 21.
sekund. I 2009 døde et barn hvert 15.
sekund. I løpet av én time blir dette 240
dødsfall i 2009 og 171 i 2013. Denne
lille forskjellen redder livet til 1656 barn
hver dag.

Ved å skaffe varig tilgang for en
million mennesker, blir 3,5 millioner
arbeidstimer spart hver dag.

Mangel på vann og sanitære forhold
krever mange flere liv enn det krig gjør
med våpen.

Investeringer i rent vann skaper
økonomisk vekst. Gjennomsnittlig gir 1
krone investert i vann tilbake 8 kroner.
Mange steder er dette langt høyere.

En nordmann som tar en fem minutters
dusj bruker mer vann en det en
gjennomsnittsperson i et utviklingsland
bruker på en hel dag. Trekke ned i do?

443 millioner skoledager går tapt
hver dag pågrunn av vannrelaterte
sykdommer.

Undersøkelser fra 45 utviklingsland viser
at kvinner og barn har hovedansvaret for
å hente vann. Dette tar ofte mange timer
hver dag og gjør at de ikke får gå på
skole, gjøre inntektsgenererende arbeid
eller ta seg av familiemedlemmer.

Mer enn 3,4 millioner mennesker
dør hvert år av sykdommer relatert
til mangel på trygt vann, sanitære
fasiliteter og hygiene. 99 prosent av
disse dødsfallene skjer i utviklingsland.
1,5 millioner av disse er barn. Dette er
et dødsfall hvert 21. sekund. Mangel på
trygt vann og sanitære fasiliteter dreper

Diaré er den nest hyppigste
dødsårsaken for barn under fem år i
utviklingsland. Rundt 1,5 millioner dør
hvert år. Diaré dreper flere barn enn
malaria, AIDS og meslinger kombinert.

4100 barn dør hver dag av diaré. I
tillegg dreper feilernæring, skittent
vann, manglende tilgang til do, sanitære
fasiliteter og hygiene 2350 hver dag.
90 prosent av dødsfallene fra
diarérelaterte sykdommer er barn under
5 år, hovedsakelig i utviklingsland.
Halvparten av verdens sykehussenger
opptas av pasienter som lider av
sykdommer assosiert med manglende
tilgang til trygt vann, sanitære fasiliteter
og dårlig hygiene.
Nesten 90 prosent av tilfellene av diaré i
hele verden regner man med at kommer
fra dårlig vann, mangel på sanitære
fasiliteter og dårlig hygiene.
Av de 60 millioner menneskene som
flytter til verdens byer hvert år, flytter
til de fleste til provisoriske bebyggelser
uten tilgang til sanitære fasiliteter.
Mennesker som lever slummen betaler
5-10 ganger så mye for en liter vann
sammenliknet med rike mennesker i
samme by.
Kilde: Kirkens Nødhjelp, water.org, UNDP,
WHO.
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Returadresse:
Olsvik menighet
P.b. 549 Olsvik
5884 Bergen

Program for Kulturuken 2014
Lørdag 18. oktober kl. 14.00
Åpning av Kulturuken og
Olsvikutstillingen
Åpning ved Wenche Grytnes. Musikk
ved Elisabeth R. Andersen og Rune J.
Klevberg. Dramagruppe og sang ved
Olsvik TenSing. Lyrikk.
Søndag 19. oktober kl. 11.00
Ung messe ved sokneprest Gunnar
Kolaas og Olsvik TenSing.
Kl. 18.00 Kleive og Reiersrud Konsert
Organisten Iver Kleive og gitaristen
Knut Reiersrud er to av Norges fremste
musikere. De har utviklet et spennende
samspill mellom orgel, piano og gitar.
Kleive er organist, komponist og korleder
og behersker de fleste musikksjangre.
Han har medvirket ved nærmere
200 plateinnspillinger. Kleive har fått
Spellemannsprisen for platen Blå Koral
sammen med Knut Reiersrud. Knut
Reiersrud startet som bluesgitarist, men
arbeider også med andre musikkformer

Åpningstider
Lørdag 18. oktober:
Kl. 14.00-18.00
Søndag 19. oktober:
Kl. 13.00-18.00 og etter konserten
Tirsdag 21. oktober:
Kl. 17.00-20.00
Onsdag 22. oktober:
Kl. 17.00-19.00 og etter konserten
Torsdag 23. oktober:
Kl. 17.00-19.00 og etter arrangement
Fredag 24. oktober:
Kl. 17.00-20.00
Lørdag 25. oktober:
Kl. 14.00-18.00
Søndag 26. oktober:
Kl. 13.00-16.00

som folkemusikk
og etnisk musikk.
Reiersrud er mye
benyttet som
studiomusiker,
har spilt på et utall
plater innenfor
ulike stilarter og
samarbeidet med
en rekke kjente
norske. Billetter:
kr 200,Onsdag 22.
oktober kl. 19.00
Der ligger et land
Grunnlovsjubileet
2014 har
inspirert til denne
forestillingen,
Søndag 19. oktober holder Knut Reiersrud og Iver Kleive konsert i Olsvik
som er en fortelling
kirke. Foto: Presse
om Norge gjennom
ord, sang og
musikk. Eilif Løtveit, tidligere intendant
«Shine» synger. Familier: Kr 150,ved Troldhaugen, forteller om Norge
(Voksne kr. 100, barn kr. 150.-)
gjennom 200 år. Pianisten Rune Alver
spiller musikk av Grieg og andre norske
Søndag 26. oktober kl. 16.00
komponister. Vokalensemblet SKRIK, et
Kulturuken avsluttes
kvalitetskor kjent fra sitt samarbeid med
Bergen Filharmoniske orkester og Edvard
Grieg-koret, fremfører nasjonalromantiske
sanger. Publikum inviteres til allsang.
Kunst- og kulturuken i Olsvik kirke er
Pause med forfriskninger. Billetter kr 150.støttet av Kulturkontoret i Fyllingsdalen
		
og Laksevåg, Sparebanken Vest og
Torsdag 23. oktober kl. 19.00
StorBergen.
Noe å tro på i en moderne tid
Filosof, forfatter og søndagsskolelærer
Henrik Syse deler sine tanker om tro i vår
tid. Gir det mening å tro på Gud i dag?
Kan vi ta med oss vår kritiske tanke og vår
kunnskap om naturen og samtidig være
troende? Å lukke døren for religionens
spørsmål og svar er å stenge ute en
helt sentral dimensjon ved det å være
menneske, hevder Syse.
skann denne koden
Etter foredraget blir det paneldebatt og
med mobilen for å
anledning til å stille spørsmål. Møtet
sende sms
arrangeres i samarbeid med Bjørgvin
Kirkeakademi. Billetter: kr 100.-.

Lik oss på

Lørdag 25. oktober kl. 16.00
Dukketeater: «Den stygge andungen»
produsert av Barnas Katedral. Passer
for barn mellom 4 og 10 år. Barnekoret

Støtte menighetens arbeid?
Send SMS og gi kr. 200,-

