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JULETREET
SVARET PÅ
HVORFOR VI
PYNTER TREET
SLIK VI GJØR
BJØRNAR SANGOLT
BORDTENNISSPILLEREN SOM
BLE MUSIKER OG
MENIGHETSPEDAGOG

Juletreet i Olsvik
Lukten av pepperkaker og granbar
For fjerde gang ønsker vi å skape
Bergens fineste juletre. Kirkerommet
vil bli fylt av en fin edelgran på over
seks meter som vi har fått fra Fanabonden Paul Særvold. Vi pynter
treet til fest med tradisjonsrike
symboler. I år har vi samarbeidet med
bofellesskap for utviklingshemmede
i bydelen, det har vært spennende
og verdifullt. Beboere og ansatte
har laget pepperkakeversjoner av
nattverdsoblater med ulike mønstre
og bibelske motiver. De som har vært
med er Lyderhornslien bofellesskap,
Sørehaugen bofellesskap, Solåsen
bofellesskap og Olsvik bofellesskap.
Det å henge nattverdsoblater på
juletreet stammer helt tilbake til det
første juletreet vi kjenner til, som er
fra Tyskland i 1602. Vi viderefører
med dette vår fine tradisjon med
«Juletreet i Olsvik – en julefortelling».
Hele poenget med denne visjonen
om et juletre utenom det vanlige, er
å knytte tradisjonene rundt juletreet
til Jesus og hans fødselsfest. Det er
et forsøk på å ta jula tilbake, og å
huske på eller bli kjent med hvorfor vi
pynter som vi gjør til jul. Det er også
et ønske om å samarbeide med ulike
mennesker i menigheten om et konkret
fellesprosjekt. Her kan du lese mer om
juletreets historie, julepynten og dens
symbolikk. Takk til designer Anette
Tang Nilsen som er prosjektansvarlig og
alle beboere og ansatte som har vært
involvert. Tusen takk! Dere har virkelig
vært flinke!
Juletreet har sin egen spennende
historie
Kirken har feiret jul som Jesu fødselsfest
siden 300-tallet. Men hva med juletreet?
Hvorfor har vi juletre? Og hvorfor pynter
vi det som vi gjør? Betyr pynten noe,
eller er det tilfeldig hva vi henger på
treet? Da jeg var liten fikk jeg ikke se
det pyntede juletreet før på julaften, i
alle fall ikke med lysene tent. Det var
nok endra strengere for mine foreldre,
det var en høytidsstund da lysene ble
tent. Det har alltid fascinert meg, å dra
ut i skogen og hugge en gran, for så å
ta den med inn i stua og pynte den slik
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at den skinner. Det er jo litt rart, men
mest fint. Lukten, lysene og pynten
er viktige elementer for å skape noen
dager i året som er anderledes enn
alle de andre dagene. Julen kan åpne
opp og gi tid til noe som kan være
vanskelig å finne tid til i hverdagens
stress og mas. Kanskje finner du tid
til noe nytt denne julen? En tanke, en
handling, et fellesskap. Det pyntede
grantreet ble ikke vanlig hjemme i stua
før på slutten av 1800-tallet. Før dette
var treet forbeholdt skolestua og kirken
eller de velstående borgerne i byen.
Men selve juletretradisjonen begynte
lenge før det. I litteraturen er Goethe
en av de som omtaler juletreet først, i
sin tekst «Den unge Werthers lidelser»
som først ble utgitt i 1774. God lesning
om du vil. I middelalderen fantes det
store mysteriespill som ble oppført
utenfor kirkene på spesielle dager.
Det var spill som gjenfortalte historier
fra Bibelen. Et slikt spill var spillet om
Adam som handler om Adam og Eva
i paradiset. Som avslutning blir Adam
og Eva fordrevet fra paradiset, og
paradistreet, en einebusk pyntet med
epler og remser av farget tøy ble båret
i prosesjonen bort fra kirken og senere
plantet. Slike fargede tøyremser kan vi
finne igjen i kirkekunsten som bønnesjal
eller bønnebånd som englene holder i
hendene.I Norge ble spillet om Adam
først oppført av Absalon Pederssøn
Beyer i Bergen midt på 1500-tallet, og
regnes som teaterets begynnelse her
i landet. Kanskje er det derfor både
Bergen og Stavanger har sine steder
som heter Paradis?Hundre år etter
at spillet ble oppført i Bergen hører
vi om det første juletreet i Tyskland.
Det hadde også epler og bønnebånd,
men i tillegg var det pyntet med oblater
(nattverdsbrød) og røde roser. Nesten
all vår julepynt i dag stammer på en
eller annen måte fra pynten på det
første treet fra Elsass i Tyskland i 1602.
Pynten har etterhvert fått nye former og
nye uttrykk, men linjene tilbake er klare.
Oblatene - (nattverdsoblater)
... var flate kaker på størrelse med en
liten asjett, og de var stekt i spesielle
jern med ulike bibelske motiv. Oblatene

har fått flere arvtakere: pepperkaker
og honningkaker i ulike former, kurver
med godteri og ulike medaljonger med
bilder av Maria og barnet og englene på
Betlehemsmarkene, eller andre bibelske
motiver. I dag har englene fløyet helt ut
av bildene og henger på juletreet i alle
slags materialer og former.I år er det
altså oblatene som er utgangspunktet
for samarbeidsprosjektet rundt juletreet.
De som har deltatt har sammen skapt
et kjempefint juletre. I år ser juletreet
fantastisk ut, og i tillegg lukter det
kjempegodt. Kombinasjonen av granlukt
og pepperkakelukt er spennende, og
passer godt i kirkerommet vårt. Det gjør
rommet enda mer levende.
Eplet – den kule kulen
Selv om det i Bibelen ikke sies at
den frukten Eva fristet Adam med i
Paradiset var et eple, er paradisets
eple, frukten av treet som gir kunnskap
om godt og vondt, blitt symbolet for
fristelse, arvesynden og syndefallet.
Eplene henger på juletreet fremdeles:
hjemmelagede epler av filt eller vatt,
bitte små epler fra epletreet i hagen eller
pynteepler i rødt eller gull. Etterhvert
ble eplene stilisert til kuler, alle slags
vakre kuler av tre, plast eller glass.
Vi henger de på treet for å minne oss
selv på menneskets bekjennelse.
Vi løfter vårt syndebrudd med Gud
opp, ved å henge frukten opp. Så
håper og tror vi på Guds evigvarende
kjærlighet og barmhjertighet, som tilgir
oss betingelsesløst, når vi ber han
om tilgivelse. Kulen brukes også som
symbol på jordkloden og verden som
Gud elsker og som vi mennesker har
fått til låns og forvaltning. For kirken er
det viktig å ta på alvor forvalteransvaret
i den forstand at vi tar vare på jorda vi
bor på.
Rosen
... symboliserer den kjærligheten som
overvinner døden, og i vår tradisjon har
den røde rosen stått for både himmelsk
og jordisk kjærlighet. De minst kultiverte
rosene har som regel fem kronblader,
og femkronbladrosen var symbol
for Kristus. Den ble ofte skåret inn i
middelalderens skriftestoler, og det som

budskap, setter i verk Guds planer
og forsvarer Guds folk. Kanskje er
uttrykket englevakt det vi bruker mest
i dagligtalen? I kristen forstand skal
man ikke dyrke eller tilbe engler, det er
englene som tilber Gud. Derfor forbinder
vi englene også med lovsang.

ble sagt «sub rosa» (under rosen) var
sagt i fortrolighet. Martin Luther hadde
en fembladet rose i sitt personlige
segl. Rosen har forsvunnet fra mange
juletrær i vårt land, men i enkelte østeuropeiske land og i Latin-Amerika
er det vanlig å pynte juletreet med
blomster. Diakonissene på Lovisenberg i
Oslo pynter fremdeles sitt juletre med et
vell av hvite kunstferdige papirliljer hvert
år. Den mest kjente julerose-tradisjonen
i Norge i dag, er nok den «eksotiske»
julestjernen som etterhvert tok over for
julerosen som var vanskeligere å dyrke
fram. Hos oss kommer det friske røde
roser på treet på julaften.
Klokkene
...er symboler for himmelens stemme,
og lyden av dem kaller folk sammen
til bønn eller messe. I gammel tid
trodde dessuten folk at denne lyden
jagde skrømt og onde ånder på flukt.
De første kristne brukte sølvklokker
til å ringe sammen menigheten i
katakombene i Roma. Fra gammel tid i
Norge har kirkeklokkene også blitt brukt
for å varsle folk ved brann, krig eller
landesorg.

Bønnebånd og bønnelenker
Det å legge et tørkle eller et bønnesjal
over hodet eller skuldrene og hendene
var en måte å vise respekt på når man
ba. På mange gamle bilder flyr englene
med slike bønnesjal eller bønnebånd i
hendene, som et symbol på at de bærer
bønner opp til Gud. Bønnebåndene
har blitt til lenker: lenker av glitter og
halm, eller av farget papir. Lenkene
symboliserer også samhold, fellesskap
og solitaritet.
Stjernen i toppen av treet
Betlehemsstjernen viste vei til stallen.
«…og høyt i toppen den blanke stjerne.
Ja, den må skinne, for den skal minne
oss om vår Gud – oss om vår Gud.»
Englene
Englene opptrer ofte ved viktige
anledninger i Bibelen. Mange kunstnere
har framstilt englene med lange
gevanter og vinger, men i Bibelen
likner de mye mer på mennesker, og
noen ganger blir de til og med tatt
for å være mennesker. Ordet engel
betyr budbringer. De er himmelske
skapninger som bringer med seg Guds

Du grønne, glitrende tre
...er en julesang med tekst av Johan
Krohn (1841-1925) den synges gjerne til
to forskjellige melodier. Den mest brukte
melodien er komponert av tyskeren
Christopher E. F. Weyse (1774-1842),
mens Edvard Griegs (1843-1907)
melodi til sangen er mindre brukt. Den
danske originalteksten stod først på
trykk i Krohns barnebok Peters jul, utgitt
første gang i 1866. Den ble oversatt
til norsk og trykt i Nordahl Rolfsens
Lesebok for Folkeskolen med tittelen
Sang til juletræet i 1892. I juli 1894
tonesatte Edvard Grieg syv dikt fra
leseboka, deriblant Sang til juletræet.
Disse ble gitt ut i noteheftet Barnlige
Sange, op. 61 samme år.
Du grønne, glitrende tre, god dag!
Velkommen, du som vi ser så gjerne,
med julelys og med norske flagg
og høyt i toppen den blanke stjerne!
Ja, den må skinne, for den skal minne
:/: oss om vår Gud :/:
Den første jul i et fremmed land
sin store stjerne Vårherre tente
den skulle vise vår jord at han
den lille Jesus til verden sendte.
I stjerneglansen gikk engledansen
:/: om Betlehem :/:
Om Jesusbarnet fortalte mor
så mang en aften vi satt her hjemme;
vi kan hans bud og hans milde ord,
vi vet at aldri vi dem må glemme.
Når stjernen skinner, om han oss minner
:/: vårt juletre :/:

Tekst: Lars Kristian Stendahl Gjervik
Foto: Anette Tang Nilsen
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Julegave
Strever du med julegavene? Jeg liker
å handle julegaver, og kjøper gjerne
inn hele året når jeg ser noe unikt til
en av mine. På et slott i København i
høst så jeg et smykke som ville være
perfekt til min søster. Mange koser
seg med å gå i butikkene og velge en
gave til den de er glad i.
Andre ganger kan det være et strev med
julegaver. Til noen mennesker som «har
alt» kan det være vanskelig å finne på
noe nytt. Til min far sto jeg helt fast, før
jeg så apoteket hadde kvalitetskaffe og
fin konfekt! Kanskje sliter du med noe
mer komplisert. Kanskje ikke pengene
strekker til. Kanskje er forholdet til den
du er glad i blitt vanskelig, og du vet ikke
engang om du skal gi gave i år. Kanskje
har du mistet noen og kjenner hvor tungt
det er med gaven du ikke skal kjøpe i år.
For noen blir julegavene et strev, fordi
det handler om å gi gjengjeld. Når hun
gir det til meg, må jeg gi tilbake noe
som er like fint, koster like mye, og
viser at jeg kjenner henne. Det føles
som et press, og kan gjøre at man gir
av plikt mer enn av glede. Da jeg var
tenåring, avtalte vi venninner nøye med
hverandre hvor mye gaven skulle koste.
Enkelt og greit. Som voksen føler vi oss
ofte mer frem.

av Heidi-Merete Baird

En som står i butikk på juleaften, har
fortalt meg om mye panikkhandling.
Voksne menn kommer inn og skal ha
«et eller annet» til en tusenlapp. Da blir
det mer giverplikt enn giverglede. Mer
tungt enn befriende.
Kanskje kan det også være vår reaksjon
i møte med det kristne julebudskapet.
Gud har gitt en stor gave, sin egen sønn
gitt for å frelse oss fra syndene. Det kan
være lett å føle på at vi skal gi noe til
gjengjeld. Helst noe fint, siden Han gir
oss det beste. Vi tenker vi må gi tid, tro,
gode gjerninger, kirkebesøk eller penger
i respons.
Jeg vet om en liten gutt som feiret jul rett
etter krigen. Penger var det lite av: de
var tre små og moren var nettopp blitt
enke. Likevel var det noe gutten ønsket
seg: en tykk illustrert bok han hadde sett
i vinduet hos kjøpmannen. Den ville han
ha. Han visste de bare fikk en gave hver
i år, men han gikk og sang i forventning
over boken han ønsket seg.
Da juleaften kom og etter en lang
ventetid han fikk pakken, var det med
tillit han åpnet. Boken var der, fargerik
og full av spennende historier. Å gjøre
gjengjeld mot moren var det siste han
tenkte på. Gutten bare gledet seg over
boken. Så frem til å utforske den, bli
kjent med den. Kanskje han fikk frem et

«takk mor», men det var gaven og alle
fremtidige lesestunder som var i fokus
hos han da.
Jeg tror ikke moren hans var skuffet
over å ikke få en gave tilbake. Jeg
tror heller ikke hun kritiserte hans
mangelfulle takk. Jeg kan se for meg at
hun lener seg tilbake og nyter synet av
gutten hun var glad i. Hun gleder seg
over at hun kunne gi han det beste.
Senere, da gutten ble eldre, kom det
julegaver under treet til mor med hans
navn på. Men først da gutten ble voksen
forsto han hva mor hadde spart og lagt
til side for å kunne kjøpe den boken han
ønsket seg.
Guds gave til oss er ikke del av et
gavebytte, like for like, der vi må streve
for å gi tilbake vår del. Det er en gave,
gitt av en forelder som vil det beste for
barna sine. Det er noe vi kan glede
oss over og utforske. Når du blir kjent
med gaven, kan det hende du etter en
stund føler lyst og krefter til å gi noe
tilbake til giveren. Her og nå er det tid
for å ta imot gaven. Gud sendte sin
sønn til oss for å frelse oss fra syndene.
Jesus er fremdeles til stede, nær oss i
vår julefeiring. Nær oss når vi opplever
glede og fellesskap. Nær oss når julen
er preget av savn og sorg. Han er gaven
gitt fullstendig av fri vilje.

Vel møtt 1. juledag i Olsvik kirke
Da feirer vi med høytidsgudstjeneste
kl. 12.00. Det er en merkedag for oss
i kirken. Denne dagen er det godt
at du kommer. Jubelfanfare fra en
blåsergruppe sammen med orgelbrus
kan få åpne og rope ut Kristi fødsel,
Christmas.
Sammen står vi og synger kjente og
gode julesalmer til glede og fellesskap
rundt Jesus Kristus. Kanskje vil
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«Joy to the world» tone ut i løpet av
julehøytidens messe. Er du der da?
Bli med og lag fest i Olsvik kirke. Bli med
oss når vi feirer med nattverd. «Ordet
ble menneskekropp og tok bolig iblant
oss, og vi så hans herlighet, en herlighet
som den enbårne Sønn har fått fra sin
Far, full av nåde og sannhet», leser vi
fra prologen, kap.1 i Evangeliet etter
Johannes. Det er også vevd inn i det

vakre alterteppet vårt. Gud kommer oss
i møte.
Det blir spennende å se om vi er
en kirke med menighetslemmer
som forteller at det er viktig med
høytidsgudstjeneste på selveste
1.juledag. Vi sees.
Velsignet julehøytid.
Tekst: Gunnar Kolaas

Min julesalme
“Min julesalme”. Da kommer tanker
og bilder opp fra et levd liv med
musikken som en stor del av det.
Helt fra min barndom har sang og
musikk vært viktig og spesielt i
høytider og ventetiden som kommer.
Hjemme i mitt barndomsrike var det
mye sang og musikk. Mor hadde i
sin barndom/ungdom vært aktiv i
Frelsearmeen i Sogndal og far var med
å starte Firda og Sygnakoret som nå
heter Bjørgvin sangkor. Det var mye
øving i den kjære ventetiden. Vi barna
var med i skolekor og far var ivrig å øve
på sitt repertoar.
Det å få delta med sang på
skolegudstjenestene gjorde noe
med oss. En egen stemning og alvor
etter mye øving. Jeg husker godt
når Biskopshavn kirke var helt ny
og jeg fikk være med å synge den
fine julemusikken. Det sterkeste
minne er nok fra ungdomstiden
og et fantastisk musikkmiljø på
Rothaugen ungdomsskole. Min bror
Geir og jeg snakker ofte om det. Det
var oppsettinger av musikaler på
våren med intens øving, men mest
av alt er det skolegudstjenestene i
Sandvikskirken som huskes. Vi var et
stort kor og mange av oss var alt da
begynt på musikkens og sangens vei.
Det å få stå i koret å synge: «Joy to the
world», «Adeste Fideles», «Glade jul»
og «Deilig er jorden» er minner som
aldri glemmes.
Skal jeg velge meg min julesalme
kunne det godt blitt Trygve Hoff`s
Nordnorsk julesalme. En tekst som er
bygget opp av ord og bilder som er lett
gjenkjennelig. Melodien er majestetisk
med et hymneaktig preg. En sang det
er lett å få et nært forhold til, men min
julesalme blir nok «Glade jul», med
Erik Hillestad sin tekst: «Stille natt».
Historien om en av de mest spilte
julesalmene startet julekvelden 1818 på
grunn av en ødelagt blåsebelg i orgelet.
Presten Joseph Mohr oppdaget at det
ikke var lyd i orgelet og menigheten var
alt på vei til julekveldsmesse.
For å kompensere at orgelet ikke
kunne brukes, satte Mohr og
organisten hans, Franz Gruber, seg
ned og skrev en ny salme. Mohr laget
tekst og Gruber melodien til «Stille

Nacht». Den ble fremført med gitar
på julekvelden og gitt som en gave til
folket i Obendorf, Salzburg.
Når jeg er på adventsturné med
TRIADE er denne alltid med i
programmet, men med teksten «Stille
natt». Arrangementet vi har laget med
gitar, piano og sang passer godt til
vår trio. På en turne for noen år siden
rørte denne sangen en beboer på
institusjon litt ekstra. Personalet hadde
aldri hørt han snakke eller gi utrykk for
noe, men etter vi hadde sunget «Stille
natt» reiste han seg og takket, gråt og
fortalte om sin barndom som viste seg
å ha vært i Salzburg.
Jeg ønsker alle en velsignet advent!
Stille natt, hellige natt.
Alt har søvn og mørke tatt.
Trofast våker de hellige to.
Varsomt vugger de barnet til ro.
:/:Jorden tar himlen i favn:/:
Stille natt, hellige natt.
Barnet er vår største skatt.
Hyrder vekkes av gåtefull klang.
Natten fylles ,ed englenes sang
:/:Kristus, vår frelser er født:/:
Stile natt, hellige natt.
Aldri ble vår jord forlatt.
Himlen smiler fra barnets munn.
Kommer her i en frelsende stund.
:/: Vier Guds fremtid til vår:/:

Tekst: Brith Barsnes Bjordal
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Ny prest i Olsvik
Bispedømmerådet har ansatt ny kapellan
hos oss – hurra! Det er Nobukazu Imazu,
eller Nobu blant venner. Nobu kommer
fra prestegjerning på Fitjar. Han kommer
opprinnelig fra Kobe i Japan hvor han ble
kristen i møte med Norske misjonærer.
Menighetsrådet innstilte Nobu på
førsteplass og er veldig begeistret for at
han nå har takket ja til stillingen. Nobu
begynner i februar. Vi gleder oss til å bli
bedre kjent med deg, Nobu.
Tusen takk til Marit Diakon
Vår diakon Marit Bjørsvik hadde sin
siste arbeidsdag på diakoniens dag,
søndag 16. november, og har nå begynt
i ny diakonstilling på Haukås. Her skal
hun være med på å bygge opp en ny
og spennende menighet og utvikle
det diakonale arbeidet. Vi er svært
takknemlige for at Marit var hos oss i
nesten fem år. Vi skulle gjerne sett at hun
ble her i ti år til og vi vil savne Marits gode
nærvær, men flinke folk er attraktive og vi
får lete etter en ny god diakon. Marit har
beveget menigheten betydelig i retning
av å bli en menighet med større fokus
på det diakonale arbeidet. På vegne av
menighetsrådet vil jeg rette en stor takk
for godt arbeid – tusen takk.
God jul
Jeg vil ønske deg en riktig god adventstid
og en riktig god jul. Vær raus med de du
kjenner og er glade i. Kanskje kan du
også glede noen du ikke kjenner så godt,
med å bry deg litt ekstra. Om du er alene
og savner å være med noen kan du bruke
mulighetene som finnes hos Bymisjonen
på julaften, eller i kirken hos oss på ulike
samlinger i adventstiden, velkommen
innom.

internett: olsvik-kirke.no
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- Takk for meg!
For en tid siden intervjuet jeg Bjørnar
i forbindelse med at han sluttet
som menighetspedagog i Olsvik og
flyttet tilbake til sin barndomsbygd
Norheimsund. Her skal han fortsette
sin musikk-karriere i sin trygge base
sammen med sin familie.
Kan du fortelle litt om din bakgrunn og
hva som gjorde at du ble musiker og
havnet her i Olsvik?
– Jeg vokste opp i et hjem som ikke
var spesielt kristent og var sammen
med min bror en aktiv gutt som drev
med fotball, ski og bordtennis. Jeg
var med i NM i bordtennis på et
tidspunkt og selv om det ikke ble den
helt store karrieren var det kjekt. På
ungdomsskolen hadde vi gitarkurs og
da ble det brått slutt med alt av idrett,
bortsett fra KRIK-deltakelse. Den første
sangen jeg spilte på gitareksamen var
«Å Vestland, Vestland», stor stas. Så
begynte broren min i ungdomskoret
i Norheimsund/Øystese. Jeg så hvor
kjekt han hadde det og begynte selv i
koret litt etter. De første årene sang jeg,
så etterhvert ble det til at jeg begynte å
spille gitar i bandet. Det var i grunnen
dette som dannet grunnlaget for at jeg
valgte å bli musiker. Her fikk jeg slippe til
sammen med flinke folk og fikk mange
utfordringer og mye erfaring. Hadde det
ikke vært for dette hadde jeg kanskje
vært…
OL-utøver i bordtennis?
– Ja, kanskje det, humrer Bjørnar. Jeg
hadde det mye moro i ungdomstiden i
det store kristne miljøet i Norheimsund,
spesielt igjennom ungdomskoret,
KRIK-arbeidet og kristenrussgjengen
på Øystese gymnas. Etter dette dro jeg
på Viken folkehøyskole og spilte gitar.
Der var vi 20 gitarister, to trommiser og
en bassist, det var et veldig fint år. Så
kom jeg til Bergen i 2001 og begynte
å spille i Salem. Og i 2004 dannes
bandet StMorritz. Da gikk det veldig
fort og vi hadde vår første konsert en
måned etter vår første øving. Så var vi
i studio en måned etter det igjen. Mye
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godt som skjedde da, mye medvind
på musikkfronten. Vi ble raskt plukket
opp av produsentene Daniel Birkeland
og Kalle Hamre som har studio nede
på havnelageret. De satset veldig og
jobbet nok gratis i noen år. Selv om
de tjente på det til slutt var det en tøff
satsing - vi var heldige. Etterhvert ble
det platekontrakt med Sony Music og
alt dette var et kjempefint og litt uvirkelig
eventyr. Vi gav ut to og en halv plate,
en EP på engelsk og to plater på norsk.
Det var kjekt selv om det ble mye på en
gang. Jeg signerte platekontrakt samme
dag som min eldste sønn ble født og
så begynte jeg her rett etterpå. Dette
var altså i 2010. All ære til kona denne
høsten som gjorde jobben hjemme. Jeg
tror jeg hadde fri en helg, resten var jeg
på farten. Hun var fantastisk støttende
og forsto at nå hadde vi fått en stor
muligheten som vi hadde jobbet for i
mange år.
Hva er status med bandet nå?
– Nå har StMorritz en naturlig pause, da
alle har fått unger, hus og stasjonsvogn.
Vokalisten er litt mere aktiv og kom med
soloplate nå i høst.
Så begynte du her og jeg er jo veldig
glad for at vi ansatte deg. Kan du si litt
om hvordan det var å begynne her?
– Da jeg begynte her kom jeg rett fra
utdanning fra NLA og møtte som sikkert
mange gjør, et arbeidsliv som ikke ligner
på det som forespeiles på skolen. Det
tok litt tid før jeg kom inn i arbeidet og
fant min plass. Bakgrunnen min er fra
bedehusmiljø der de som er der, har en
veldig tydelig og trygg kristen identitet.
Her er det veldig anderledes i den
forstand at det er en folkekirkemenighet
hvor folk har veldig ulike innganger og
ståsted. Nå var det jeg som skulle være
en tydelig trosbærer. Det tok også litt
tid å forstå kirken som organisasjon
og hvem som egentlig bestemmer
hva. Jeg opplevde en stor forbedring
da vi ble omorganisert og Bjarne ble
administrasjonsleder, det var nok et
ledelsesvakuum før dette. Det gikk seg

etterhvert til og jeg er glad for at stab og
råd var tålmodige med meg, slik at jeg
fikk tid i starten.
Hvis du tenker på hele perioden og på
det arbeidet du har vært med på, hva vil
du trekke fram?
– Hele jobben har vært meningsfull,
men av konkrete ting må jeg først
nevne da det dukket opp 60-70 barn
pluss voksne på Legoklubben for 2.-4.
klasse, det var veldig overraskende og
kjekt. Utrolig meningsfullt å formidle
bibelhistorier til så mange som
kanskje ikke har noe særlig forhold
til det. Jeg snappet opp denne ideen
på trosopplæringskonferansen et
år, og tilpasset den til våre forhold
og rammer. Jeg har utarbeidet et
opplegg som kan videreføres, som er
en vandring gjennom Bibelen i lego.
Veldig spennende og fengende for
aldersgruppen. Ellers hadde vi det
veldig mye moro med barnekoret Shine,
spesielt rundt konserten med Maj Britt
Andersen med band hvor det var helt
fullt i kirkerommet og en veldig god
stemning. Det har vært utrolig kjekt å
samarbeide med Olsvik skole og SFO.
Jeg husker første gang vi var på SFO
på Skjenlia for å øve - da hadde vi en
kjempegod opplevelse da vi skulle
avslutte. Vi skulle synge «Kjære Gud
jeg har det godt» og da var det slik at
alle sammen kunne teksten, og måkte
på og sang høyt med stor musikkglede.
Det var en stor inspirasjon at alle barna
kjente til denne sangen. Så da kan man
jo tenke seg at plakatene de får i dåpen
hvor sangen står, faktisk blir brukt i de
tusen hjem og sangen blir sunget. Det
har også vært veldig mye kjekt med
konfirmantarbeid. Men det jeg sitter
igjen med mest fra konfirmantarbeidet,
er de små øyeblikkene der du får
komme litt innpå kanskje bare en
konfirmant, som er spørrende, søkende
og som lurer på ting. Disse samtalene
har vært veldig givende og gir stor
mening. Hovedsakelig skjer dette på
leirer eller turer der en har litt mer tid
og muligheten for slike samtaler. Det
kan for eksempel være mens man

går gatelangs i London med en av
Sjømannskirkekonfirmantene. Da føler
en at ungdommene får med seg noe i
livet som kan bety noe.
Mens du jobbet her opplevde du også å
bli alvorlig syk, du fikk kreft. Kan du si litt
om det?
– Det kom selvfølgelig som en bombe
og helt uventet. Det var veldig merkelig,
for da jeg var på sykehuset og snakket
med leger, ble operert og behandlet,
gav de uttrykk for at dette var veldig
skummelt. Samtidig sa de at det kom til
å gå bra fordi dette var en av krefttypene
som de har god kontroll på. Dette ble
ganske vanskelig å forholde seg til. Jeg
tenkte hva er dette for noe egentlig, og
stemmer det faktisk at de har kontroll?

Så er det alle rundt en, folk og familie,
når vi hører ordet kreft blir alt veldig
alvorlig og skummelt. Mange hadde
sterke reaksjoner og følelser som man
jo forstår fordi de blir redde, men der og
da er det litt vanskelig å forholde seg til
det. Selv om legene sa at det kommer til
å gå bra. Jeg ble syk i november like før
jeg ble 30 år, og var tilbake og helt frisk
i januar. På en måte så gikk det veldig
fort, men det var en lang tid.
Har sykdomsperioden gjort noe med
deg?
– Jeg vil ikke påstå at jeg fikk et nytt syn
på livet eller noe slikt. Det føltes veldig
godt å komme igang med livet igjen
etterpå. Det var en tid med masse bønn
og fortvilelse, og gleder av bønnesvar.

Sånn sett har jeg blitt rikere på
erfaringer. Noe som er verdifullt. Etter at
jeg kom tilbake fra sykdommen hadde
jeg godt med arbeidslyst og fikk bidratt
mye inn i stabsfellesskapet. Jeg har
hatt en veldig god tid her i Olsvik. Bedre
og bedre etterhvert som jeg ble kjent
med folk her. Selv om det føltes veldig
riktig å slutte på grunn av flytting, så
var det veldig trist. Jeg følte jeg virkelig
var igang med godt arbeid og var blitt
godt kjent med mange i menigheten.
Her er veldig mange bra folk, og jeg er
imponert av alt menigheten får til og alle
frivillige som er engasjert. Tusen takk for
meg – vi sees.

Tekst og foto: Lars Kristian Stendahl Gjervik
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«This is my generation,
This is my generation, baby»

Generasjoner
Den kjente slageren «Generation»
av The Who runger ut i kirkekjelleren
– som nå er omgjort til et flott
konsertlokale fylt med folk, lys og
talentfulle ungdommer. Sangen er en
godlåt kjent for de fleste, og setter
den gode stemningen med en gang
da den åpner konserten.
«Generasjoner» er årets tema
og røde tråd på Olsvik TenSings
Intimkonsert. Her setter de den nye
generasjonen opp mot den gamle,
forskjellene og utfordringene. Underveis
fikk vi blant annet et eksempel på
kommunikasjonsproblemer mellom
barnebarn og bestemor, Hellstrøm
som liten i barnehagen og lærerens
utfordringer i skolen.
Som vanlig klarte Olsvik TenSing å
finne en fin balanse mellom humor og
alvor, og i år var det ett innslag som satt
igjen ekstra godt. Det var en dans utført
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av dansegruppen til sangen «Try» av
Colbie Caillat som her dramatiserte en
ung jentes kamp for å passe inn.
Som en egen hjertesak, tok de også opp
kampanjen «Stop poverty».
– «Stop poverty»-kampanjen er
en svært viktig del av det globale
engasjementet til KFUK-KFUM.
Kampanjens hovedmål er å påvirke
politikerne til å endre målene som
er satt for å redusere fattigdommen.
Mens den internasjonale politikken går
inn for å halvere fattigdommen innen
2030, mener KFUK-KFUM at målet
må være å utrydde den. Vi valgte å ta
dette med i årets konsert for å følge opp
innslaget vi hadde om dette i fjor da det
var en internasjonal «Stop poverty»dag i hele KFUK-KFUM verden over,
forteller Anette Hermansen, dirigent og
hovedleder i Olsvik TenSing.

Med sitt brede spekter av talent innenfor
sang, dans, musikk og drama, humor
og alvor - ble dette igjen en flott konsert
som var verdt å få med seg.
TenSing holder også Lysmesse søndag
14. desember kl. 19.00 og ønsker dere
alle velkommen til en messe utenom det
vanlige.
Vil du vite mer om «Stop poverty»kampanjen?
Gå inn på www.stoppoverty.com og gi
din støtte.

Tekst og foto: Cathrine Mørner

Julekonsert

Olsvik kirke
Søndag 7. desember
kl. 19.00
TRIADE
Brith Barsnes Bjordal
Geir Barnes
Terje Onstad
Forum mannskor
Dir. Bjørn Bergmann
Nybø Brass
Dir. Terje Færstad
Pia-Camilla Tømmernes,
saksofon
Marthine Bjordal og
Anita Barsnes, sang og klavér
Rune Johnsen Klevberg, orgel

Bill. Kr. 100,Støttet av Bergen kommune
Laksevåg og Fyllingsdalen
kulturkontor
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Adventslyset er
tent

Som et fyrtårn lyser nå Olsvik kirke
ut i vintermørket. På samme vis som
i fjor har vi montert lyskastere som
lyser innenfra og ut gjennom Nupens
glasskunst. Lyset kan sees fra store
områder, fra Lyderhorn til Askøy,
og om du kommer flygende inn til
Flesland, fremstår fyrtårnet som et
nytt landemerke her i Bergen vest.
Best ser du det om du tar deg en tur
oppom kirken en kveld. Enten på et
av de mange adventsarrangementene
eller bare legger kveldsturen innom.
Velkommen.
Fyret har vært og er viktig for kystlandet
Norge. I mange generasjoner har fyr
og lykter langs kysten vist vei til en
trygg lei og en trygg havn. Noen få er
fortsatt bemannet, men de fleste er nå
automatisert. Det er kystverket som
har ansvaret for fyr og andre lysmerker
langs kysten. Du kan lese mer på www.
kystverket.no/maritim infrastruktur, det
er riktig så spennende. Menighetens
fyr er fortsatt bemannet og holder
åpent – kirken søker å bidra til en trygg
seilas gjennom livet. Nettopp du er
velkommen.
Tekst: Lars Kristian Stendahl Gjervik
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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Alf Prøysenkonsert

Mandag 8. desember
kl. 17.30 i Olsvik kirke
Elin Prøysen og mannen Egil besøker Olsvik
og holder konsert i samarbeid med SFO-koret
SHINE fra Olsvik skole.

Julefest for
voksne

Søndag 28. desember kl.
13.00 i Olsvik kirke
Pris 200,Påmelding innen 20. desember til Margith
Johnsen tlf: 413 20 124 eller Brith Barsnes
Bjordal tlf: 905 24 773.
Underholdning, andakt og gang rundt juletreet.
Det serveres snitter, kaffe og kake.

Formiddagstreff
våren 2015
5. februar
5. mars
9. april
7. mai
Alle møtene varer fra kl. 12.00 til ca. kl. 14.00
med en liten utlodning og god bevertning.
Velkommen til et hyggelig fellesskap!

Temakvelder
våren 2015
Mandag 26. januar
kl. 19.00
Sokneprest Gunnar
Kolaas snakker over
temaet ”Bønn”:
- Hvorfor be? Hvordan
be? Hjelper det å be alene - sammen med
noen?
Enkel servering
Mandag 13. april
kl. 19.00
Prest Terje Aannerød
snakker over temaet
”Trenger vi kirken?”
- Hvorfor går du i
kirken? Menighet/
fellesskap?
Bevisstgjøring.
Enkel servering.
Mandag 11. mai
kl. 19.00
Prest Einar Ekerhovd
snakker over temaet
”Den hellige ånd”.
- Hvem er Den hellige
ånd? Hva gjør Den
hellige ånd?
Enkel servering
Sett av datoene
og vær hjertelig
velkommen til Olsvik
kirke.
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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.
• Gratis samtale i hjemmet
• Alle prisklasser - forhåndspris

Din annonse her?
Ta kontakt for informasjon

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

Menighetspedagog

Frivillighetskoordinator

Menighetspedagog

Styrer for åpen
barnehage

Administrasjonsleder

Leder av
menighetsrådet

Gunnar Kolaas
55308172/47297394
gunnar.kolaas@
bergen.kirken.no

Heidi-Merete Baird
55308173
heidi-merete.baird@
bergen.kirken.no

Diakon

Rune J. Klevberg
55308175/55933923
rune.klevberg@
bergen.kirken.no

Kristin Frivold
55308127
kristin.frivold@
bergen.kirken.no

Tone Ekerhovd
55308179
tone.ekerhovd@
bergen.kirken.no

Kateket

Hans-Petter Dahl
55308176/97167683
hans.p.dahl@
bergen.kirken.no

Bjarne B. L. Andersen
55597196/40064327
bjarne.andersen@
bergen.kirken.no

Olsvik menighetskontor

Marine Kristin Dal
Niklas Tvedt Kvam
Vilde Gausland Nilsen
Daniel Pettersen
Miriam Lohne Sellevoll
Adine Herleiksplass Skaar
Maja Kristin Kjelby Antoniazzi
Nicolay Godtfred Arborg
Rikke Margrethe Arborg
Mathias Nygaard Misund
Maria Hauge Holand
Emil Aleksander Huus
Ingrid Andrea Kolaas
Henrik Andersen
Magnus Lokøen Rygg
Linnea Solvik-Mongstad
døpte i andre kirker
Tord Gunnlaugsson-Gravdal
Nygård kirke
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Roald Øvrebø
55308178
roald.ovrebo@
bergen.kirken.no

Nina Angeltveit
93484391
nina@angeltveit.info

Lars Kristian Stendahl
Gjervik - 91630424
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
55308174
bjorg.karin.husa@
bergen.kirken.no

Inez Michelsen-Svenson
Skjold kirke
Vilde Wasmuth Sekkingstad
Birkeland kirke
Julie Høye Rogde
Loddefjord kirke
Mathilde Indrevik Salvesen
Laksevåg kirke
Steffen Emilian Toftevåg
Loddefjord kirke
Thilia Kaland Fjeldstad
Laksevåg kirke

døde
Gerd Karin Holmefjord
Lene Kristine Johnsen
Wenche Knudsen
Hege Tiedemann Henriksbø		
Eugen Madsen
Jan Pedersen
Per Jarle Vangen

Bjørn Helge Hatletvedt
Magnus Bjarne Tanøy
Odd Leif Soldal
Johan Valdersnes
Lars-Kristian Almerud
Aud Ludvigsen
Øyvind Garvik
Camilla Moberg Arnesen
Asta Ragnhild Fiehn
Håkon Andreas Smines
Margit Andersen
Berit Karin Hjøllo
Inger Alice Boge Nilsen
Amund Halvorsen
Willy Lillebø
Harald Fosse

vigde
Hilde Thorsheim og Lars Hannevold		
Sølvi Margrethe Vangsnes
og Trond Olav Huus

Gudstjenester i Olsvik kirke
Søndag 14. desember.
3. søndag i advent
19.00: Lysmesse ved Gunnar
Kolaas. Nattverd. Luk 3,7-18.
Søndag 21. desember.
4. søndag i advent
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Jon Grepperud Abelsæth. Dåp
og nattverd. Luk 1,39-45.
Onsdag 24. desember.
Julaften
14.00: Julaftengudstjeneste
ved Gunnar Kolaas. Luk 2,120.
Onsdag 24. desember.
Julaften
16.00: Julaftengudstjeneste
ved Gunnar Kolaas. Luk 2,120.
Torsdag 25. desember.
Juledag
12.00: Høytidsgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas. Nattverd.
Joh 1,1-14.

Fredag 26. desember.
2. juledag
12.00: Hovedgudstjeneste ved
vikarprest. Dåp og nattverd.
Matt 10,16-22.

Søndag 25. januar.
4. søndag i åpenbaringstiden
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Nattverd. Joh 9,17.35b-38.

Søndag 22. februar.
1. søndag i faste
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Imazu/Kolaas. Nattverd. Matt
16,21-23.

Onsdag 31. desember.
Nyttårsaften
23.15: Nyttårsmesse ved
Kolaas. Joh 14,27.

Søndag 1. februar.
Såmannssøndag
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Nattverd. Mark 4,2634.

Søndag 1. mars.
2. søndag i faste
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Dåp og nattverd. Luk
7,36-50.

Søndag 4. januar.
Kristi Åpenbaringsdag
Søndag 8. februar.
11.00: Hovedgudstjeneste ved Kristi Forklarelsesdag
Kolaas. Dåp. Luk 2,40-52.
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Abelsæth. Dåp og nattverd.
Søndag 11. januar.
Mark 9,2-13.
2. søndag i åpenbaringstiden
11.00: Hovedgudstjeneste ved Søndag 15. februar.
Abelsæth. Dåp og nattverd.
Fastelavnssøndag
Mark 1,3-11.
11.00: Familiegudstjeneste ved
Baird. Dåp. Joh 12,20-33.
Søndag 18. januar.
3. søndag i åpenbaringstiden Onsdag 18. februar.
11.00: Hovedgudstjeneste ved Askeonsdag
Baird. Dåp og nattverd. Joh
19.00: Nattverdgudstjeneste
4,4-26.
ved Kolaas. Nattverd. Matt
12,38-42.

Søndag 8. mars.
3. søndag i faste
11.00: Ung messe ved Imazu.
Nattverd. Ef 6,10-18.
Søndag 15. mars.
4. søndag i faste
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Dåp og nattverd. Joh
3,11-16.

offer
August
31. Himalpartner		

4 662,48

September
07. Menighetsarbeidet
14. Kirkelig dialogsenter
21. Menighetsarbeidet
28. 1. Loddeford KFUK

4 093,00
2 294,00
2 212,00
5 500,00

Oktober
05. Menighetsarbeidet
12. Menighetsarbeidet
19. TV-aksjonen 2014
26. Den ev.luth.krk Jordan

981,00
2 837,00
4 940,00
2 964,00

Hvordan har du det…

EGENTLIG?

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

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

November
09. Nådehjemmet		
2 875,00
16. Diakoni i menigheten 4 750,00
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Vil du
Viktige
datoer for gjøre en
forskjell?
våren
Oppstart babysang
Babysang 0-6 mnd mandag 19. januar kl. 10.30
Babysang 6-12 mnd fredag 23. januar kl. 10.30
Utdeling av 4-års bok
Søndag 15. februar med samlinger onsdag 11.
og 18. februar kl. 17.00-18.30
Dåpsskole for 6-åringer
Samlinger onsdag 4., 11., 18. og. 25. mars
6-års gudstjeneste 12. april

Kirkens SOS i Bergen
trenger nye medarbeidere!
Inntakskurs starter 16. februar.

Vil du gjøre en forskjell for mennesker
som har det vanskelig og samtidig
oppleve personlig utvikling? Som
frivillig kan du velge mellom å lytte til
mennesker på telefon eller chatte med
dem på internett. Du får full opplæring
og oppfølging underveis, og vi kan
tilby et utviklende personlig og sosialt
fellesskap.
Tjenesten er velordnet og forutsigbar,
og kan fint tilpasses jobb, studier eller
pensjonisttilværelse.
For mer informasjon, ring 55 32 58 45/
941 83 654, eller se
www.kirkens-sos.no/bjorgvin

Gullet kom hem til Olsvik
Tradisjonen tro deltok konfirmantene
i Olsvik på KFUK/KFUM sin Nattcup
i fotball. I år stilte vi med to guttelag,
ett jentelag og ett lederlag. I tillegg
stilte vi med deltakere på laget til
MILK (minilederkurs).
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Arrangementet begynte med en samling
i Årstad kirke. Deretter gikk vi i samlet
flokk ned til Haukelandshallen. Her
var det duket for en natt med fotball,
disco, nattkino og diverse leker og
konkurranser. Olsvik har ofte gjort
det bra i Nattcupen. Tidligere har vi

vunnet både gutte- og jenteklassen.
Men årets resultat er tidenes beste:
Seier i gutteklassen og finaleplass i
jenteklassen. Vi gratulerer!
Tekst og foto: Hans-Petter Dahl

Rune høstet lovord i Alta
Vår egen kirkemusiker, Kantor Rune
J. Klevberg, hadde orgelkonsert i
Nordlyskatedralen i Alta
16. november. Vi er veldig stolte og
glade for at flere får muligheten til
å høre Rune spille og «låner» han
gjerne ut.
Rune har vært kantor i Olsvik kirke
siden 1991. Han har også vært kantor
i Nord-Rana og Sjona (1982-1991).
Han er utdannet ved Trøndelag
Musikkonservatorium i Trondheim og
har utgitt to hefter med orgelmusikk:
7 folketoner fra Rana på Østnorsk
Musikkforlag i Vardø og Orgelbok fra
Olsvik på NOTON noteforlag, Hamar.
Under konserten i Nordlyskatedralen
spilte han blant annet Preludium og fuge
i G-dur, av J.S.Bach, Meditasjon over
«Hvilken venn vi har i Jesus», av Rune
J Klevberg og «Nordlyskatedralen»,

av Hans-Olav Lien (tidligere kantor i
Vardø).
Det var mange som hørte på og
blant tilhørerne var nyinnsatt biskop
(25. september) i Nord Hålogaland
bispedømme, Olav Øygard, som
tidligere var prost i Alta, som tok den ca.
300 kilometer (en vei) lange turen fra
Tromsø til Alta for å høre på konserten.
Stor stas med fint besøk.
For kirken er musikk viktig. Musikken
setter kirken i stand til å nå lenger med
kommunikasjonen, slik at budskapet
når lengre. Musikk kommuniserer
anderledes enn ord, og gjennom
musikken bygger kirken broer mellom
Gud og enkeltmenneske. Musikken
styrker fellesskapet i menigheten og
skaper møtesteder for mennesker i
ulike faser i livet. Martin Luther sa det
så sterk: Jeg skjemmes ikke over å

si offentlig at nest etter teologien er
det ikke noen kunstart som kan måle
seg med musikken. Bare musikken
kan skape det som teologien på annet
vis gjør, nemlig og gi ro og glede til
menneskesjelen.
Tekst: Lars Kristian Stendahl Gjervik
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Bilder fra to av høstens store
konsertopplevelser

Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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Takk for fin basar!

Så er nok en vellykket basar over
for denne gang. Det var mange
fremmøtte, en upåklagelig stemning
og mange flotte gevinster.
SFO-koret Shine innledet med flott
sang. Tusen takk til koret og til
instruktørene Brith og Kristin. Dere har
gjort en kjempejobb. Jeg har sjelden,
for ikke å si aldri, hørt et barnekor med
så god diksjon. Det å høre teksten i
en sang er jo like viktig som musikken.
Sokneprest Gunnar holdt en kort, men
god andakt, vår dyktige kantor Rune
akkompagnerte Shine og spilte til
fellessalmen «Kjære Gud, jeg har det
godt», frivillighetskoordinator Roald var
overalt både fredag og på selve basaren

og vår administrasjonsjef Bjarne ledet
det hele med fast hånd. Tusen takk alle
sammen.
Vi vil også takke alle som har strikket,
sydd, brodert, bakt – og alle som ellers
har kommet med gevinster. Alle som
har solgt lodd og dere som har laget og
hengt opp plakater. Mange takk også
til alle bedriftene i nærområdet som
har bidratt med gevinster. Bortsett fra
basarkomiteen var det mange i sving
på kjøkkenet, ved kaffesalget og ved
loddsalget. Vi vil gi en ekstra takk til Pål
og Andrè fra 9. klasse på Kjøkkelvik
skole. De møtte opp på en fridag for å
hjelpe oss.

Det var ca 50 gevinster på hvert åresalg,
samt 40 på hovedlotteriet. I tillegg var
det et meget populært barnelotteri og
salgsbod for håndarbeid og julekaker.
Overskuddet går til blant annet
nødvendige fornyelser i menighetssalen.
Hvor mye som er kommet inn har vi i
skrivende stund ikke oversikt over, men
det ser ut til å bli opp mot kr. 50 000,- Så
tusen takk også til alle dere som møtte
frem og støttet oss. Vi håper dere hadde
en hyggelig formiddag.

Tekst: Ingelin M. Hoff Larsen

Trekningsliste for hovedlotteri
1 - Gavekort, Insi frisør - Brith B. Bjordal
2 - Gavekort, valgfri symfoni
- Håkon I. Hansen
3 - Brødkurv - Turid Askø
4 - Mariusgenser, voksen - Eva Næss
5 - Foto - Inger Randi Johnsen
6 - Gavekort, Peppes
- Sverre Johannesen
7 - Klokke - Torstein Krabbedal
8 - Hardangerbestikk, biff
- Kjersti Hauge Kirkevik
9 - Rød barnegenser - Kristina Trackt
10 - Adventsløper - Vigdis Haugland
11 - Brodert løper, roser - Marit Gjelsvik
12 - Fanagenser, barn
- Eva G. Stokke-Zahl
13 - Gavekort, familiekonsert
- Mia og Ella Demir
14 - Juleduk - Anne Helen Tandberg
15 - Brodert løper, blomster
- Beate Stokke
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16 - Brodert sett, duk og løper
- Marit Bjørsvik
17 - Kaffekopper, 6 stk - Anny Ekse
18 - Juleløper, nisser - Fam. Gjervik
19 - Hvitt babyteppe - Arne Tandberg
20 - Skotørker - Siri Andersen
21 - Kokelår - Marit Breivik
22 - Gavekort, familiekonsert
- Grethe Fagerbakke
23 - Kransekake - Steinar Stokke
24 - Sengesett - Tove G. Stokke
25 - Ransel - Synnøve B. Husebø
26 - Strikket teppe - Fam. Gjervik
27 - Dukke med tilbehør
- Jarle Johannesen
28 - Gavekort, Thongruppen
- Annika Ruppelt
29 - Sengeteppe, tuntre - Inger Andersen
30 - Åkle - Marit Bjørsvik
31 - Mariusgenser, barn - Margun Skjerli
32 - Hardangerbestikk, kaker - Edel Hoel

33 - Gavekort - Ella Demir
34 - Strikket teppe - Jorun Hovland
35 - Krumkakejern - Elisabeth Skråmestø
36 - Gavekort - Vegard Ingebrigtsen
37 - Laks - Julie Johannessen
38 - Laks - Elly Stadsnes
39 - Gavekort, Peppes - Fam. Gjervik
40 - Grå Marius - Renate Johannesen
41 - Safari sekk - Elin Lygren
42 - Rød jakke, barn
- Signhild Johannessen
43 - Ryggsekk - Sondre T. Storetvedt
44 - Mariusgenser - Arne Tandberg
45 - Grågrønn Skappelgenser
- Atle Rojahn
46 - Rosa Skappelgenser
- Marcilla Rasathurai
47 - Fruktkurv - Else Britt Hebnes
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Returadresse:
Olsvik menighet
P.b. 549 Olsvik
5884 Bergen

Til høytlesning på julaften:
Det skjedde i de dager at
det gikk ut befaling fra keiser
Augustus om at hele verden
skulle innskrives i manntall.
Denne første innskrivningen
ble holdt mens Kvirinius var
landshøvding i Syria. Og
alle dro av sted for å la seg
innskrive, hver til sin by.
Josef dro da fra byen Nasaret
i Galilea opp til Judea, til
Davids by Betlehem, siden
han var av Davids hus og ætt,
for å la seg innskrive sammen
med Maria, som var lovet
bort til ham, og som ventet
barn. Og mens de var der,
kom tiden da hun skulle føde,
og hun fødte sin sønn, den
første’fødte. Hun svøpte ham
og la ham i en krybbe, for det
var ikke husrom for dem.

Det var noen gjetere der i
nærheten som var ute på
marken og holdt nattevakt
over flokken sin. Med ett sto
en Herrens engel foran dem,
og Herrens herlighet lyste
om dem. De ble overveldet
av redsel. Men engelen sa
til dem: «Frykt ikke! Se, jeg
forkynner dere en stor glede,
en glede for hele folket: I dag
er det født dere en frelser i
Davids by; han er Messias,
Herren. Og dette skal dere
ha til tegn: Dere skal finne
et barn som er svøpt og
ligger i en krybbe.» Med ett
var engelen omgitt av en
himmelsk hærskare, som
lovpriste Gud og sang:

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

«Ære være Gud
i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker
Gud har glede i!»

Evangeliet etter Lukas
kapittel 2, 1-20

Lik oss på

Støtte menighetens
arbeid? Send SMS med
kodeord ”OLSVIK” til
2160 (eller skann koden)
og gi kr. 200,-

