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Prøysenkonserten
- Ja, dette har vi ventet på så lenge!
Slik begynte Prøysenkonserten i
Olsvik kirke 8. desember. Også vi
i Olsvik fikk anledning til å feire
hundreårsjubileet for Alf Prøysen,
dikteren som de eldste av oss
vokste opp med og som stadig nye
generasjoner får synge med.
Den ene etter den andre av kjente
sanger ble fremført. Enten av Elin
Prøysen og Egil Johansson alene eller
sammen med barnekoret Shine. Og
noen sanger fikk også et stort publikum
være med på.
Elin og Egil hadde i løpet av høsten
gjennomført over hundre konserter
rundt om i landet. Likevel leverte de
en forrykende konsert her hos oss. Det
var både gamle og unge som hadde
funnet veien til kirken denne kvelden.
Elin og Egil klarte å møte alle de ulike
generasjonene med sang spill og
ablegøyer. I tillegg leverte barnekoret
Shine. I samarbeid med SFO på Olsvik
skole har vi et kor vi kan være stolte av.
Tidligere har koret fått mye skryt og det
manglet ikke godord denne gangen
heller.
I 2013 fikk vi som de fleste vet ny
salmebok. Mange er glade for at Alf
Prøysens «Julekveldsvisa» har fått
plass her. Da skulle det bare mangle
at nettopp denne sangen – med fullt
kirkeorgel, kor, solister og publikum –
avsluttet konserten i Olsvik kirke
En kjempetakk til Elin Prøysen og Egil
Johansson, til Shine og til Brith, Kristin
og de SFO-ansatte på Olsvik skole!

Tekst og foto: Bjarne B. L. Andersen
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BARNESANGER FOR ALLE. Alf Prøysens
datter, Elin Prøysen, ledet publikum gjennom flere
av Prøysens kjente og kjære låter.

Påskemusikk
i Olsvik kirke
Skjærtorsdag
kl. 18.00:
Pasjonskonsert
Pia-Camilla Tømmernes, saksofon
Rune Johnsen Klevberg, orgel.
Meditativ musikk for pasjonstiden.

Søndag 12. april
kl. 19.00:
Påskekonsert
Medverkande:
Kammerkoret Gneis
Tore Kloster, dirigent/tenor
Brith Barsnes Bjordal, sopran
Camilla H. Bjerke, trompet
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Festlig vokal- og instrumentalmusikk
for påsketiden. Inngang kr. 100,Støttet av Bergen kommune

ENGASJERT. Barnekoret Shine, ledet av Brith Barsnes Bjordal (t.v.), sang gledelig med på flere
låter når Elin Prøysen og Egil Johansson engasjert sang opp.

Påskefest 2015:
Program og informasjon
om påskens konserter
i kirkene i Bergen,
besøk www.paskefest.no
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Praktiser oppstandelsen!
Hver søndag samles kristne
mennesker for å feire tilværelsens
desidert største begivenhet. Det
forunderlige er at det ikke finnes
menneskelige vitner til denne
hendelsen. De potensielle vitnene
sov tungt da Guds Sønn stod opp fra
de døde.

De primære kildene våre, evangelistene,
vitner om at de kom til en tom grav.
Så forteller de om flere møter med
den oppstandne Jesus, men ingen av
dem påstår å ha vært vitner til selve
oppstandelsen. Ingen så at steinen
ble rullet bort. Men noen kvinner møtte
engelen som hadde gjort det.
Hvis denne historien var et påfunn og
du ville få andre til å gå på limpinnen,
ville du være ganske naiv og lite taktisk
om du førte kvinner inn i vitneboksen.
Da ville det hefte noe tvilsomt ved hele
historien, siden kvinner på den tiden
ikke hadde troverdighet eller aksept som
juridiske vitner.

Men selv om apostlene ifølge
Lukasevangeliet først mente at kvinnene
fór med løst snakk, sprang de til graven
for å se etter. Graven var tom, og de
undret seg over det som hadde hendt.
Etter hvert fikk de møte den oppstandne
ansikt til ansikt, ja, så mange som fem
hundre mennesker møtte ham i live ved
en anledning.
Oppstandelse er ikke bare det som
skjedde med Jesus, men også det
som skjedde med disiplene. De gikk
i dekning etter Langfredag, men etter
møtet med den oppstandne Jesus gikk
de ut i verden på nytt. Noe hendte i
dem, noe ble satt fri i dem da de gikk
fra å gruble over det uforståelige, til å
praktisere oppstandelsen.

Noen få år etter at jeg var reist fra byen
brant den gamle brakken ned og med
den ett av de fineste alterbilder jeg har
kjent. Henrik Sørensen hadde malt en
flammende, lyshåret Kristus på vei opp
fra graven. Like til venstre for bildet stod
det: «Jeg vet min gjenløser lever» Job
19, 25.
Den samme teksten er en av mange
som ble brukt da G. F. Händel skrev
sitt mektige verk Messias. Bare lytt til
stykket som kommer rett etter det kjente
hallelujakoret. En enkel og lett solo med
nettopp teksten som forkynner at jeg vet
min gjenløser lever. Etter min mening
et av de vakreste musikkstykker som er
laget.
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Å praktisere oppstandelsen er å ta
Bibelens budskap på alvor, midt i en
verden full av død og fordervelse. Det
er å trosse sin egen tvil og frykt, og
våge seg til å gå for å se om det er noe i
ryktene. Det er å stole mer på Bibelens
ord enn min egen erfaring.
Millioner har gjort det før meg.
Apostlene ble så overbeviste om at
dette var sant at de frivillig gikk i døden
framfor å fornekte Jesus. Utallige andre
har gjennom to tusen år vitnet med sitt
liv og sin død om sannheten i dette
budskapet. Du kan også trygt stole på
det.

Du reagerer kanskje på uttrykket, men
er det ikke det vi gjør når vi oppsøker
det stedet der Jesus har sagt han er å
finne? Han sa: ”For hvor to eller tre er
samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant
dem” (Matt 18,20).

Min påskesalme
Mens jeg gikk på lærerskolen i
Kristiansand for snart førti år siden,
gikk jeg sammen med vennene
mine fast til gudstjeneste i Lund
kirke. Egentlig var kirken en gammel
brakke fra krigens dager som var blitt
ombygget og ble brukt til kirke.

av domprost Jan Otto Myrseth

I den nye salmeboken vår finner vi på
nr. 211 enda en gjendiktning av dette
skriftstedet fra Job. Det er svenske Britt
G. Hallqvist som har gjendiktet etter Job
og til melodi av Lars Moberg. Salmen
ble oversatt til norsk av Øystein Thelle
i 1995. En nydelig og enkel liten salme
som godt kan både leses og synges.
De tre første versene er preget av en
personlig trygghet og inderlighet og
nærhet til Jesus. I det fjerde verset
trer forfatteren inn i fellesskapet av de
troende som sammen skal leve med
Herren, vår dypeste lengsel. Da er vi i
evighet hans!
”Min gjenløser lever”. T: Britt G. Hallqvist
O: 1995 Øystein Thelle. M: 1979 Lars
Moberg

av Bjarne B. L. Andersen

Min gjenløser lever,
jeg vet at han lever,
skjønt verden har sagt han er død.
Og intet skal skille
mitt hjerte fra Jesus
– ei engler, demoner og nød.
Min gjenløser lever,
jeg vet at han lever,
og ham får jeg møte til sist,
når jeg har lagt fra meg
min jordiske kledning,
befridd fra hver mangel og brist.
Jeg møter ham ikke
som var han en fremmed
– nei, slik som jeg favner en venn,
en venn jeg har drømt om
i dager og netter
og endelig finner igjen.
Ja, ansikt til ansikt,
i klarhet og jubel,
i varme og friskhet og glans
vi lever med Herren,
vår dypeste lengsel.
Da er vi i evighet hans!

Takk for gavene
På vegne av menigheten skal jeg få
si hjertelig takk til alle dere som har
benyttet dere av giroblanketten som
lå inne i siste menighetsblad. Hittil er
det kommet inn nærmere 20 000.kroner.
Disse gavene har gjort det mulig
for Olsvik menighet å kjøpe inn en
hjertestarter som nå henges opp i
kirken. Se gjerne etter skiltet som
viser hvor den henger neste gang du
er på gudstjeneste!
En del av gaven benyttes til
produksjon og utsending av
menighetsbladet, mens noe er
blitt øremerket til diakonalt arbeid i
menigheten og brukes i forbindelse
med blomstergaver, besøkstjeneste
og annet.
Takk for alle mulighetene dere gir oss
gjennom gavene!
Tekst: Bjarne B. L. Andersen

SMS-ofring
Olsvik har allerede i flere år gitt
menigheten mulighet til å gi via
SMS. Vi har nå i samarbeid med
andre menigheter i Bergen inngått
en ny og bedre avtale med en annen
leverandør, Link Mobility. Det betyr
endring i telefonnummer og kodeord
man sender. Fra nå av er det
telefonnummeret 2108 du benytter
når du gir via SMS. Det er satt opp
en rekke kodeord som kan brukes,
kombinert med fastsatte summer:
«Olsvik 50» er det laveste. Vi har i
dag muligheten til å benytte oss av
følgende andre tall: 80, 100, 150,
200, 250, 300, 350, 400, 450 og 500.
Som kvittering vil det komme en enkel
takk for gaven og noen timer senere
en oppfordring til å følge menigheten
på Facebook eller hjemmesiden.

Lederens hjørne

Ved menighetsrådsleder Lars Kristan Stendahl Gjervik

Mål og tiltak for 2015
10. januar var menighetsråd og stab
samlet til strategisamling og samtaler
om arbeidet i 2015. På påfølgende
menighetsrådsmøte ble det vedtatt en
mål og tiltaksplan for 2015.
Olsvik menighet har et omfattende
planarbeid. Målet med planarbeidet
er å skape en felles forståelse og
en plattform for hva vi sammen skal
jobbe med og prioritere. De ulike
arbeidsgrenene har sine planer; f.eks.
trosopplæringsplan, diakoniplan,
årsplan for åpenbarnehage og
gudstjenesteplan. I tillegg vedtar
menighetsrådet hvert år, en mål- og
tiltaksplan med tre fokusområder.
Dette er det vi velger å prioritere
høyest nå. Planen er forpliktende for
stab og menighetsråd samt utvalg
og komiteer under menighetsrådet.
For både 2013, 2014 og 2015 er de
tre fokusområdene: Gudstjenesteliv,
frivillige medarbeidere og musikk,
kunst og kultur. Hele dokumentet kan
du lese på kirkens nettside.
Her er noen av punktene i planen:
• Starte opp igjen søndagsskole for
barn i gudstjenestetiden.
• Etablere og følge opp faste
gudstjenestegrupper for frivillige som
hjelper til på gudstjenestene.
• Lage flere gudstjenester som passer
for barn og barnefamilier.
• Lage semesterbrosjyre med oversikt
over hva som skjer hvert halvår.
• Øke konsertproduksjonen med 20 %
fra 2014.
• Videreutvikle arbeidet med
barnekoret Shine (1-4 klasse) og
vurdere oppstart av Tweensing (10-13
år)
• Styrke kirkeskyss ordningen.
• Rekruttere ny leder til
trosopplæringsutvalget

Årsmøte 1. mars
Årsmøte ble holdt etter gudstjenesten
første mars. Årsmeldingen kan leses
i sin helhet på nett. Det er virkelig
oppbyggelig lesning og er verdt å
bruke litt tid på. Regnskapet er ikke
revidert men det ser ut til å gå mot
et overskudd for 2014 på ca. kr. 300
000,Nytt menighetsråd
I september er det valg og nytt
menighetsråd skal velges. Vi jobber
nå med å spørre kandidater som har
lyst til å være med å styre kirken i en
positiv retning de neste fire årene. Har
du lyst? Eller vet du om noen som vi
burde spørre? Ta kontakt med Bjarne
på kirkekontoret.
Personal
Det var stor glede søndag 22. februar
da Nobu ble innsatt som kapellan
hos oss. Vi gleder oss til å bli kjent
med deg. Det har vært en lang og
omfattende rekrutteringsprosess og
vi ser nå fram til en positiv tid med
mer stabilitet og mindre arbeidspress
på øvrig stab da vi igjen har to
faste prester i fulle stillinger. I disse
dager holder vi også på å ansette
ny menighetspedagog og ny diakon.
Spennende tider.
Olsvik menighetsblad nr. 1 2015
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.
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Ny prest på plass

KLAR FOR NYE UTFORDRINGER. Olsviks nye kapellan, Nobukazu Imazu, er på plass i kirken og ser frem til å jobbe i en større menighet.

Det var stor glede på gudstjenesten
22. februar da Olsvik kirkes nye
prest ble innsatt. Innsettelsen ble
feiret med kirkekaffe og taler i
kirkekjelleren etter gudstjenesten.
Etter en lengre periode med vikarprester
i Olsvik kirke, har Olsvik nå fått en fast
ansatt kapellan, Nobukazu Imazu. Nobu,
som han kaller seg, kommer fra over syv
års tjeneste som menighetsprest i Fitjar,
og på kirkekaffen var det tydelig at han
var svært godt likt der. Det var nemlig
flere som hadde tatt turen fra Fitjar for å
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være med på innsettelsen i Olsvik kirke,
og for å ønske Nobu lykke til i tjenesten
her.
Fra Kobe til Nordmøre
Nobukazu Imazu (43) er født i
Yokohama og oppvokst i Kobe i Japan.
På universitetet i Japan studerte han
blant annet europeisk historie og skrev
oppgave om hjemmefrontbevegelsen
i Norge under krigen. Interessen for
Norge gjorde at han i 1991 reiste som
turist hit.

I tiden etter turen til Norge kom han i
kontakt med en norsk misjonær i Kobe,
og ble i 1993 døpt i hjemlandet sitt.
Kallet til å bli prest fikk han på en reise i
Russland samme år. Der besøkte Nobu
et kloster som gjorde sterkt inntrykk
ham.
Året etter reiste Nobu til Norge for å gå
ett år på folkehøyskole på Nordmøre,
og i 1998 kom han tilbake til Norge for å
studere teologi.

Leir for KRIKkonfirmantene
30. januar til 1. februar

Vi kom med bussen rundt kl. 19. Da
tok vi ut all bagasjen fra bussen. Da vi
kom inn i hytten samlet alle seg i stuen
og vi fikk beskjeder om hva som skulle
skje på leiren. Etterpå gikk jentene opp
og guttene ble nede og da organiserte
vi rommene vi skulle ha. Da vi kom inn
på rommene skulle vi finne et romnavn.
Her er noen av dem: «Da cribzz»,
«Da-Leaders», «Johann og Co»,
«Man Castle UTD». Litt senere var det
samling i stuen, og alle rommene skulle
finne underholdning for kvelden. Det
var masse forskjellige underholdninger
og leker. Vi kunne se film rundt midnatt
hvis vi oppførte oss og ikke bråkte. Men
det klarte vi ikke, så vi måtte legge oss kl. 24.
Lørdag morgen begynte med veldig høy
musikk som vekket oss kl. 8. Da alle
hadde våknet gikk vi og spiste frokost.
Da vi var ferdige med å spise, gikk vi
opp og kledde på oss varme klær, som
vi skulle være ute i, fordi vi skulle stå på
ski. Noen skulle være utenfor hytten,
noen skulle opp i skitrekket og noen
skulle stå på ski utenfor løypen. Under
frokosten gikk strømmen. Det gjorde
den også i Eikedalen. Den kom ikke
på igjen før i 12-tiden. Det var noen
som gikk tilbake til hytten fordi de ikke
ville gå opp i løypen, fordi da visste vi
ikke når strømmen skulle komme igjen.
Derfor var det noen som spilte inne og
noen som var utenfor. Det var noen som
laget snøhuler og noen som hoppet fra
taket.

Tiden i Norge
Etter å ha gått på Fjellhaug bibelskole
og blitt uteksaminert som prest fra Det
teologiske Menighetsfakultet, jobbet
Nobu som menighetsarbeider/pastor
i Ørsta frikirke i ett år, før han reiste til
Fitjar i 2007 for å bli menighetsprest der.

Nobu til Olsvik og ble på gudstjenesten
22. februar innsatt som kapellan i
Olsvik kirke. Til stede på gudstjenesten
var blant annet domprost Jan Otto
Myrseth, sokneprest Gunnar Kolaas
og menighetsrådsleder Lars Kristian
Stendahl Gjervik.

Til menighetsbladet i Fitjar forteller Nobu
at han har hatt en fin tid der og kommer
til å savne bygden, men at han nå
trengte å gjøre noe nytt.

Nobu forteller at han ser frem til
tjenesten i Olsvik og gleder seg til
å jobbe sammen med staben og de
frivillige i menigheten.

Etter over syv år som prest i Fitjar, flyttet

Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

På søndag ble vi vekket kl. 9 og gikk
ned og spiste frokost. Så øvde vi til
samtalegudstjenesten vi skulle ha
onsdag etter leiren. Etter det gikk vi og
pakket ned alle tingene våre. Da vi var
ferdig pakket, var det noen som gikk
ut. Noe få gikk opp i skitrekket, noen
var utenfor og noen var inne. I 3-tiden
spiste vi middag. Vi hadde spagetti og
vi fikk sjokoladepudding til dessert. Da
alle hadde spist, fikk vi beskjed om hva
vi skulle gjøre. Alle måtte hjelpe til med
å rydde og vaske hele hytten! Klokken
halv seks kom bussen og alle måtte
hjelpe til med å ta tingene sine inn i
bussen.
Tekst: Maria Garmannslund og Cherelle
Martine Day
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015:

I kriser er vann kritisk

SYK AV DRIKKEVANNET. Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret når flommen rammet landsbyen. Huset ble fullstendig
ødelagt, og den yngste datteren, Sadia (2), er blitt syk av det forurensede vannet.

Klimaendringene fører til flere
og verre katastrofer, og truer
menneskers tilgang på rent vann.
I høst overlevde Muhammed og
familien så vidt den dramatiske
flommen i Pakistan.

– Vannet kom i stor fart fra kanalen,
og jeg måtte ta med familien og løpe i
trygghet. Vi løp til nærmeste landevei,
som ligger litt høyere enn resten av
landsbyen. Slik berget vi livet, forteller
Muhammed.

Det er de fattigste som rammes hardest
av klimaendringene, enten det er i tyfon
på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom
i Pakistan.

Ble syk av vannet
Familien ble boende på denne
landeveien uten ly i over en måned,
ventende på hjelp. Da flommen kom,
hadde de ikke tid til å ta med verken
husdyr eller eiendeler. Huset ble
fullstendig ødelagt og husdyrene
druknet.

En av dem som nylig har fått merke
dette på kroppen, er Muhammed
Irsdad. Han er gift og har tre barn,
og bor i landsbyen Basti Riaz Abad i
Pakistan. En morgen, tidlig i oktober,
kom flommen til landsbyen. Og den kom
brått.
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– Vi har aldri opplevd flom i landsbyen
før, det er noe helt nytt, sier Muhammed.

Flommen hadde store konsekvenser
for Muhammeds familie. Tidligere
jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt
og hele storfamilien var avhengige av
inntekten hans. Etter flommen måtte
Muhammed være sammen med familien
og han mistet derfor jobben. I tillegg
har flommen gjort at drikkevannet er
forurenset.
– Datteren min på to år har blitt syk
av å drikke vannet etter flommen. Det
er så vidt vi hadde råd til å betale for
medisinene hun trenger for å overleve,
forteller han alvorlig mens kona holder
datteren tett inntil seg.
Kirkens Nødhjelps partner, Sunghi,
var en av de første organisasjonene

MISTET ALT. Muhammed Irshad
(25) i landsbyen Basti Riaz Abad
i Punjab i Pakistan, og mistet alt
når flommen kom. – Dette er den
største katastrofen vi har opplevd,
sier han.

Kurs for
besøkere

- både nye og
«viderekommende»
Det å være besøker er fantastisk
hyggelig. Vi blir kjent med mennesker
på en nærere måte, og samtidig
ser vi at våre besøksvenner setter
utrolig pris på besøkene. Svært ofte
er det mennesker som selv har vært
aktive både i menighet og samfunnet
forøvrig, men som på grunn av alder
eller sykdom ikke lenger kommer seg
så ofte ut.
Samtidig er det viktig å huske at vi
skal være en venn som kommer på
besøk, ikke en som skal løse alle de
problemene en besøksvenn kanskje
måtte ha.
Derfor inviterer vi, sammen med
Loddefjord menighet og Frivilligsentralen
i Laksevåg, til et kurs for besøkere
hvor vi tar opp/repeterer litt om
hva besøkstjenesten er. Samtidig
kan det være godt å vite litt om det
offentlige hjelpeapparatet forøvrig.
Hva kan de hjelpe med, hvor kan man
henvende seg, osv. Da kan vi vise de
besøksvennene våre som skulle trenge
hjelp til de rette instanser.
Kurs for besøkere

BARE RUINER IGJEN. Muhammed Irshad foran det som en gang var inngangsdøra til huset.
– Her kom flommen fra, sier han og peker.

som kom til Basti Riaz Abad. De skal
gi Muhammed og landsbyen nye
håndpumper, latriner, hygieneutstyr og
sikre at landsbyen igjen får trygt vann.
Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er
vann noe av det aller første Kirkens
Nødhjelp stiller med i katastrofer.
De sørger for rent vann og mulighet
til gode sanitærforhold der alt er
ødelagt. Samtidig jobber de sammen
med folk i utsatte områder for å
forebygge den neste naturkatastrofen.
Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg
med å påvirke politikere og andre
beslutningstakere til å stanse
klimaendringene.

Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp
for å hjelpe. 22.-24. mars går Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon 2015 av stabelen.
Dette er menighetenes egen aksjon.
Ditt bidrag gjør det mulig for Kirkens
Nødhjelp å være der med rent vann
når katastrofen rammer. Derfor håper
vi du vil støtte fasteaksjonen i Olsvik
menighet, enten ved å stille som
bøssebærer eller med penger i bøssa. Vi
oppfordrer deg også til å bruke stemmen
din i fasteaksjonens klimakampanje og
slik bidra til å stoppe klimakrisen.

Tekst: Kirkens Nødhjelp.
Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp

Tid: Onsdag 15. april kl. 18.3021.30
Sted: Menighetssalen i Olsvik kirke
Emner:
Hva er besøkstjenesten? Kunsten
å lytte - den gode samtalen.
Grensesetting. Hjelpeapparatet/
forvaltningen.
Foredragsholdere:
Ågot Vinje Vårdal,
sykepleier v/Psykiatrisk helse,
Laksevåg
Lars Kristian Stendahl Gjervik,
sosionom og leder av Olsvik
menighetsråd
Vi serverer kaffe,
kaker og frukt i pausen.
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Din annonse her?
Ta kontakt for informasjon

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
▲

Din annonse her?
Ta kontakt for
informasjon
Olsvik menighetsblad
Olsvikåsen 109
Telefon:
55 30 81 70
E-post:
olsvik.menighet@bergen.kirken.no

Mandag-lørdag

7-23

115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.
• Gratis samtale i hjemmet
• Alle prisklasser - forhåndspris
Dreggsallm. 36
5003 Bergen

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no

Føttene trenger
også

fagfolk!

Mona´s
KLINIKK

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40
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Ansatte
Sokneprest

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

Prest

Nobukazu Imazu
55308173
nobu@bergen.kirken.no

Kateket

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

Kantor

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

Menighetspedagog

Styrer for åpen
barnehage

Administrasjonsleder

Leder av
menighetsrådet

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

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

Kirketjener

Frivillighetskoordinator
Roald Øvrebø
55308178
roald.ovrebo@
bergen.kirken.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

Nicholas Rysjedal Hjertås
William Viktor Jacobsen
Mathias Leander Rykkje
Adriana Myklebust Johannessen
Mathias Bjørkavåg
Maja Hansen
Joakim Førde Jensen
Emil Håkon Solheimslid Lundekvam
Kristian Gundersen Vallestad		
Henrik Matre
Iben Sofie Kjelby Røberg
døpte i andre kirker
Elena Ros Nielsdottir
Kvinnherad kirke
Alma Askeland Tofte
Eid kyrkje i Sunnhordland
Eskil Øren Faleide
Høyanger kirke
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Lars Kristian Stendahl
Gjervik - 91630424
lars.gjervik@
bergen.kommune.no

Bjørg Karin Husa
55308174
bjorg.karin.husa@
bergen.kirken.no

Olsvik menighetskontor

døpte

Nina Angeltveit
93484391
nina@angeltveit.info

Noah Hjørnevik Stein
Hafslo kyrkje
Adelen Håvik Fondevik
Årstad kirke
Frikk Totland
Breim kyrkje
Kamal Majri Vollan
Laksevåg kirke
Amalie Mary Horne Fristad
Laksevåg kirke

døde
Ove Øen
Magnus Nesse
Nancy Marie Drotningsvik
Sverre Martin Bruvik
Ludvig Straumøy
Kari Gjertsen
Annbjørg Tennebekk
Dag Birger Hamre

Harald Normann Pedersen
Inger Kristin Landsvik
Judith Oline Rinde
Inga Hellesund
Augusta Andersson
Mary Ellinor Olsen
Solveig Karen Rasmussen
Terje Fløysand
Anita Skuggedal Jensen
Kirsten Edle Minde
Kirsten Marie Paulsen

offer
November
23. Stefanusalliansen
30. Menighetsarbeidet

3 907,00
2 234,00

Desember
07. Okhaldhunga hospital 1 260,00

Gudstjenester i Olsvik kirke
Søndag 8. mars.
3. søndag i fastetiden
11.00: Ung messe ved Imazu.
Nattverd. Ef 6,10-18.
Søndag 15. mars.
4. søndag i fastetiden
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Dåp og nattverd.
Joh 3,11-16.
Søndag 22. mars
Maria Budskapsdag
11.00: Familiegudstjeneste
ved Imazu. Dåp og nattverd.
Luk 1,46-55.

Søndag 29. mars
Palmesøndag
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Dåp og nattverd.
Matt 26,6-13.

Søndag 5. april
Påskedag
11.00:
Høytidsgudstjeneste ved
Imazu. Dåp og nattverd.
Matt 28,1-10.

Søndag 19. april
3. søndag i påsketiden
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Imazu. Dåp og nattverd.
Joh 10,1-10.

Torsdag 2. april
Søndag 12. april
Skjærtorsdag
19.00: Hovedgudstjeneste ved 2. søndag i påsketiden
Imazu. Nattverd. Luk 22,14-23. 11.00: Familiegudstjeneste ved
Kolaas. Dåp og nattverd.
Fredag 3. april
Joh 21,15-19.
Langfredag
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Imazu. Matt 26,30-27,50.

Temakvelder
våren 2015

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.

Søndag 26. april
4. søndag i påsketiden
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Dåp. Jes 43,16-21

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.

14. Olsvik Tensing
3 232,00
21. Trosopplæring i men.
964,00
24. Kirkens Nødhjelp
12 098,00
24. Kirkens bymisjon i Brg. 14 622,00
25. Menighetsarbeidet
4 326,00
26. NLA, Høgskolen
1 102,00
Januar
04. Kirkens SOS i Bergen 1 805,00
11. Nådehjemmet		
2 152,00
18. Menighetsarbeidet
1 861,00
25. Menighetsarbeidet
618,00
Februar
01. Bibelselskapet
08. Sjømannskirken
15. Menighetsarbeidet

2 006,00
1 952,00
3 936,00

Viktige datoer
for våren
Dåpsskole for
6-åringer
Samlinger onsdag 4.,
11., 18. og. 25. mars.
6-års gudstjeneste
12. april.

Formiddagstreff
våren 2015
9. april:
Foredrag av Trond Haukedal
fra verdighetssenteret på Røde Kors
Andakt ved Bård Haukedal.
7. mai:
Program ikke endelig fastsatt.

Alle møtene varer
fra kl. 12.00 til ca. kl. 14.00
med en liten utlodning og god
bevertning.
Velkommen til et hyggelig fellesskap!
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Di kyrkje, ditt val!
vallister der fleire meiningar om ulike
tema vert representert. Då er det
viktig å lese om kva kandidatane på
dei ulike listene meiner før du vel
røystesetel. Alternative lister kan
fremjast for valrådet i bispedømet etter
at nominasjonskomiteen si liste er klar
1. mars og før 1. mai. Dersom det ikkje
kjem fleire lister, vil det vera høve til
å foreslå kandidatar til supplerande
nominasjon på nominasjonskomiteen si
liste. Det må skje innan ein månad etter
1. mai.
På nettsida www.kyrkja.no/val finn du
meir stoff om det kyrkjelege valet.
Tekst: Hentet fra Fjaler kirkekontor, tilpasset
Olsvik. Foto: Kirkerådet

Valg av menighetsråd i
Olsvik sokn
«Gje kyrkja eit godt råd!» Slik var
slagordet ved førre kyrkjeval, og
det er like aktuelt no. Hausten
2015, samtidig med kommunevalet
i september, skal det veljast nytt
sokneråd og nytt bispedømeråd/
kyrkjemøtet, og du kan vere med å
bestemme korleis kyrkja skal styrast
dei neste fire år – både lokalt og
nasjonalt.

Dei fleste veit kva eit sokneråd er, men
kva er eit bispedømeråd? Bjørgvin
bispedømeråd har 10 medlemer. Sju av
desse er vanlege medlemer av kyrkja,
ein medlem er prest, og ein er annan
kyrkjeleg tilsett. I tillegg er biskopen
fast medlem av bispedømerådet.
Bispedømerådet er også Bjørgvin sine
medlemer av Kyrkjemøtet – kyrkja sitt
«storting».

Vil du gjere ein jobb for di lokale
kyrkje? Olsvik sokneråd treng
kandidatar til vallista!
Hausten 2015 er det fire år sidan førre
val, og arbeidet med neste soknerådsval
har starta. Nominasjonskomiteen
ønskjer innspel om gode kandidatar, så
ta gjerne kontakt med Bjarne Andersen
på kyrkjekontoret.

Bispedømeråda og Kyrkjemøtet er
særleg viktige når det skal fordelast
pengar, tilsetjast prestar og når det
skal gjerast vedtak for heile Den norske
kyrkja, anten det gjeld kva kyrkja
skal stå for, planar for trusopplæring
eller gudstenestereform. I komande
valperiode skal kyrkja finne vegen
vidare som eit sjølvstendig trussamfunn,
løyst frå staten. Kva vil det seie å
vere kyrkje i vår tid? Korleis skal
ein organisere kyrkja og korleis bør
soknestrukturen vere i ein eventuell
ny kommunestruktur? Også ein
mogeleg vigselsliturgi for to av same
kjønn kjem til å stå i fokus, og her er det
mange som har sterke meiningar. Difor
treng vi dei beste representantane vi
kan få i bispedømeråda og dermed også
i Kyrkjemøtet.

I tillegg til nominasjonskomitéen for
soknerådet si liste, kan kven som
helst av dei røysteføre medlemene
i Olsvik sokn, fremja ei eiga liste.
Kravet til den er at den skal ha minst
så mange namn som det skal veljast
faste medlemer av soknerådet.
Lista må ha ti forslagsstillarar og må
leverast inn til valstyret seinast 1. mai
2015. For nærare krav til lista, kontakt
kyrkjekontoret eller sjå valreglane på
www.kyrkja.no/val
Bispedømerådsval
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Nytt ved bispedømerådsvalet er at
det sannsynlegvis vil kome fleire

- frist for innlevering av kandidatlister

Nominasjon av kandidater til
menighetsrådsvalget skjer i tiden fram
til 1. mai 2015. Forslag til kandidater til
menighetsrpdet kan meldes til Olsvik
menighetsråd pb 549, Olsvik, 5884
Bergen innen 1. april 2015.
Valgbare er medlemmer av Den norske
kirke som bor i soknet og som senest i
2015 fyller 18 år.
Menighetsrådet ser til at det blir
oppnevnt en nominasjonskomité.
Det er anledning til å levere inn
kandidatliste innen fristen 1. mai 2015.
Forslag til kandidatlister skal være
underskrevet av 10 stemmeberettigede.
En av underskriverne skal oppføres
som kontaktperson. Kandidater skal
være oppført med fornavn, eventuelt
mellomnavn, etternavn og alder, samt
adresse og yrke/stilling. Kandidatlisten
skal ordnes i prioritert reffefølge
(ikke alfabetisk). Kandidatlister bør
ha minst 40 prosent representasjon
av hvert kjønn, og minst 20 prosent
representasjon av ungdom under 30 år.
Kirkevalget finner sted (13.) 14. september 2015, med
forhåndsstemming fra 10. august.
Direkte valg på leke medlemmer av
bispedømmerådet finner sted samtidig
som menighetsrådsvalget.
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Lik oss på

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

STØTT
Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2015
I kriser er vann kritisk!
Vi er der i katastrofen med rent vann.
- Nå trenger vi deg.

FASTEAKSJONEN 2015

22.–24. MARS

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

