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Årsmelding for Olsvik menighetsråd

- Kirke syv dager i uken
Kanskje tenker du at kirke er
søndag kl. 11.00? Gudstjeneste med
fellesskap, forkynnelse, salmesang
og kirkekaffe? Ja det er riktig. Men,
i Olsvik kirke har vi også åpent alle
dagene mellom søndagene.
Det er faktisk mange flere som er innom
fra mandag til lørdag enn søndag. Det er
en stor glede at kirken brukes syv dager
i uken. Mange får et fint møte med de
som jobber her, frivillige og med kirkens
budskap gjennom uken. En kartlegging
som ble publiser i Bergens Tidende i
mars 2013 viste at 21 400 personer var
i kontakt med kirken i uke 11 i 2013.
På den tradisjonsrike 16. mai-kampen
på Brann stadion kom det i fjor 17 000
personer. Kirken lever syv dager i uken.
Uke 11 i 2015 blir det gjennomført en ny
kartlegging, det er bare å glede seg.
Olsvik menighetsråd har sammen med
soknepresten ansvaret for all virksomhet
i kirken og i kirkens regi i Olsvik sokn.
I denne årsmeldingen gir vi derfor et
bilde av hele menighetslivet. Ansatte og
frivillige utvalgsledere har skrevet om
det de har ansvar for, og til sammen
utgjør dette et bredt bilde av hva som
skjedde i 2014.
Menighetsrådet organiserer arbeidet
gjennom komiteer og utvalg, samt
ansatte. Etter dette kapittelet ligger en
oversikt over menighetens organisering
med komiteer og utvalg samt
representasjon i eksterne fora. Det er
en bevisst strategi å ha mange utvalg
og komiteer. Gjennom disse ønsker
menighetsrådet å involvere mange, gi
mange mulighet til fellesskap, ansvar
og vekst, samt å få gjennomført mer
godt arbeid enn vi kan klare uten mange
frivillige. Bruk av frivillige er en viktig
inkluderingsmetode, forkynnelsesform
og strategi for vekst. Alt for å dele Jesus
og nåden.
Menighetsrådet har særlig ansvar for
strategisk ledelse gjennom planarbeid
og fokusområder, samt å arbeide for å
ha best mulige rammebetingelser for
ansatte og frivillige. Vi er veldig heldige
i Olsvik kirke. Vi har mange dyktige
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og hyggelige ansatte og frivillige, som
samarbeider godt og får mye gjort.
Menighetsrådet hadde i 2014 ni
møter og behandlet 95 saker, møtene
ble holdt i Kjøkkelvik barnehage.
Menighetsrådsmøtene er åpne møter
der alle er velkomne. Referat fra alle
møtene ligger på kirkens nettside. http://
olsvik-kirke.no/dokumenter
Menigheten driver et omfattende
arbeid. Det er en aktiv menighet
som har mange ulike tilbud som for
eksempel; barnedåp og babysang,
TenSing og barnekor, speiding og KRIK,
formiddagssamlinger, åpen barnehage
og konfirmantarbeid, bønnegrupper og
bibelgrupper, begravelser og sorgarbeid,
gudstjenester og temakvelder.
Menigheten har i tillegg en sterk
satsning på musikk, kunst og kultur som
gjenspeiler seg i mye av det som skjer i
kirken.
Menighetsrådet har sammen med
bispedømmerådet gjort en ny fast
ansettelse i 2014. Nobukazu Imazu er
tilsatt som kapellan.
2014 er det tredje året for det sittende
menighetsrådet i vår fireårsperiode.
Menighetsrådet har sammen med
staben prioritert tre fokusområder
som er; Gudstjenesteliv, frivillige
medarbeidere og musikk, kunst og
kultur. Nedenfor kommer en kort
oppsummering av det viktigste som har
skjedd innenfor disse fokusområdene.
1. Gudstjenesteliv:
Det er gledelig å se at det er nokså
stabile besøkstall til gudstjenestene.
Selv om antall gudstjenester og type
gudstjenester varierer noe fra år til år
er besøkstallene stabile. Vi merker oss
likevel at besøkstallene gikk noe ned
i 2014 sammenlignet med de tre siste
årene hvor det har vært en liten men
jevn oppgang.
Vi har over to år, fått testet ut lokal
grunnordning for høymessen. Vi har
utsatt evalueringen av denne til 2015.
Vi mener at vi nå har et godt grunnlag
for å evaluere og ev. justere lokal
grunnordning for høymessen.

Vi er stolte av at vi har en variert
gudstjenestefeiring. Mange
gudstjenester er preget av at en
spesiell gruppe er med i planlegging og
gjennomføring, som for eksempel; åpen
barnehage, TenSing, KRIK, multimedia,
diakoniarbeidet og bofellesskap.
Vi har jobbet med å markedsføre
gudstjenesten mer. Særlig gjennom
Facebook og epost.
Vi har ikke lyktes med å starte opp
søndagsskole i gudstjenestetiden, noe
som er et mål.
Vi har økt antall frivillige som er involvert
i gudstjenestene. Særlig kan nevnes nye
oppgaver
som medliturg, kirkevert, og styring av
PowerPoint.
Vi har startet arbeidet med å etablere
faste gudstjenestegrupper for frivillige.
2. Frivillige medarbeidere:
Menighetens medarbeiderfest er
gjennomført med god oppslutning.
Formiddagstreffene har knyttet til seg
flere frivillige og oppslutningen er stor.
Det har i 2014 gått mye tid av
frivillighetskoordinators arbeidstid til å
koordinere frivillige til
gudstjenestene. Som nevnt over er
det satt i gang et arbeid for å etablere
faste gudstjenestegrupper som igjen vil
frigjøre tid til den ansatte.
3. Musikk, kunst og kultur:
Menighetsråd og stab har brukt en del
tid i ulike sammenhenger på å drøfte
om vi skal markedsføre Olsvik kirke som
kulturkirke. Menighetsrådet konkluderte i
2014 med at vi ikke ønsket dette på det
nåværende tidspunkt.
Vi har økt konsertvirksomheten noe.
Vi har som mål både i 2013, 2014 og
2015 å øke med 20 % fra året før.
Mange fine konserter ble gjennomført og
konsertvirksomheten øker.
Kunst og kulturuken er videreført og
videreutviklet. Spesielt kan nevnes
at vi i økende grad samarbeider med
andre aktører om arrangementene
våre. Som for eksempel samarbeid med
Bjørgvin kirkeakademi i forbindelse
med arrangementet; Noe å tro på i en
moderne tid, med filosof og forfatter
Henrik Syse. I tillegg er det påbegynt

et arbeid med å bygge opp en egen
barnefestival knyttet til uken.
I tillegg til dette vil jeg nevne noen
forhold som menighetsrådet har vært
opptatt av i 2014.
I 2014 ble det en omkamp vedrørende
avtalen vi hadde inngått med Bergen
kirkelige fellesråd om byggingen av
nye kontorer. Avtalen vi kom fram til i
2013 er kansellert. Det er ulike grunner
til dette men de viktigste er uklarhet
om tomtegrenser, og økte kostnader
knyttet til den opprinnelige bygningen
pga. pålegg fra Bergen kommune vedr.
fasade materialer. Det er nå inngått en
ny avtale om å bygge på eksisterende
kontorbygg.
Fra 2014 har menigheten
vært en fullverdig del av trosopplæringsreformen. Tidligere har vi
vært forsøksmenighet (2007-2013).
Vi har i 2014 fått vesentlig dårligere
inntekter til arbeidet noen som blant
annet har ført til mindre stillingsstørrelse
for menighetspedagogen. (fra 100
% til 70 %). Forsøksperioden gav
oss verdifulle erfaringer og mange
gode tiltak er allerede etablerte og vel
innarbeidet som faste årlige tiltak hos
oss. Eksempler på dette er Lys Våken,
Tårnagenter, legoklubb og babysang.
Når det gjelder utearealet har Akasia
bidratt til en opprydning av busker
og trær foran kirken. I tillegg har
menigheten selv finansiert hogst av
store trær ved siden av kirken. Dette for

å få mer lys inn på kirkebygget.
Etter Kirkens SOS sitt
Representantskapsmøte i 2014
tok menighetsrådet initiativ ovenfor
fellesrådet og alle de 24 andre
menighetene i Bergen til å øke sine
økonomiske bidrag til stiftelsen.
Olsvik menighetsråd gav 1,- krone pr.
medlem og oppfordret alle de andre
menighetene til å gjøre det samme. For
Olsvik medførte dette ca. en dobling
støtten til ca. 10 000,13. mars i 2014 døde vår kjære
glasskunstner Kjell Nupen.
Representanter fra menigheten deltok i
begravelsen.
Det har vært svært gledelig at
Loddefjord 1. speidergruppe har hatt
stor vekst. Mange barn og unge har et
godt fellesskap her.
Endelig er permanent nytt lydanlegg
på plass i kirkerommet. Etter flere år
med utprøving av ulike løsninger og
sparing, fikk vi på plass en løsning
som gir god lyd i hele kirkerommet.
Anleggets bruksområde spenner seg
fra talelyd på gudstjenester til større
konsertproduksjoner. Vi forventer å
spare en god del penger hvert år, da
vi ikke lenger trenger å kjøpe disse
tjenestene når vi arrangerer konserter.
I 2014 har det vært nødvendig med sterk
kostnadskontroll og ekstra overvåking
av likviditeten. Grunnen til dette var
større usikkerhet på inntektssiden enn

normalt og en utestående fordring til
BKF kr 900 000.- som ble utbetalt på
slutten av regnskapsåret. Regnskapet
viser da et overskudd på kr. 786 533.Det er da overført til sammen ca. kr 430
000.-til investeringsregnskapet for lyd og
lys. En medvirkende årsak til det gode
resultatet var en etterbetaling til åpen
barnehage i desember på kr 345 600,etter at vi fikk medhold på klage.
Økonomien i Olsvik menighet er stabilt
god. Takket være mange enkeltgaver
og sponsorer, gode ofringer og støtte fra
offentlige og private søkesteder, har vi
kunnet gjennomføre den aktiviteten som
vi hadde planlagt. I tillegg må nevnes
god økonomistyring og kontroll gjennom
driftsåret.
Menighetens regnskapsførsel ivaretas
av Akasia. Menighetens revisor er BDO
AS.
Det er menighetsrådets vurdering at
årsregnskapet viser et rettvisende bilde
av resultat og stilling pr. 31. desember
2014.
Menighetsrådet har samarbeidet godt
internt og hatt et godt og konstruktivt
samarbeid med stab og frivillige.
På vegne av menighetsrådet vil vi takke
dere alle for 2014.
Tusen takk – sammen gjør vi en positiv
forskjell i menneskers liv, her hvor vi
bor.
Tekst: Lars Kristian Stendahl Gjervik og
Bjarne B. L. Andersen (utdrag fra Olsvik
menighets årsmelding for 2014).
Foto: Bjarne B. L. Andersen.
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Vår Far
Vår Herre Jesus har lært oss å be
bønnen «Vår Far». Jeg minnes at en
god far i himmelen hver gang jeg ber
denne bønnen. Før jeg ble kristen,
trodde jeg på en gud som en slags
upersonlig kraft i meg. Denne guden
brydde seg ikke om meg og kunne
ikke ha samtale med meg.
I Bibelen leste jeg om en personlig Gud
som har skapt og styrer alt i universet.
Han er den allmektige Herre som er glad
i mennesker og passer på oss. Dette var
en stor aha-opplevelse for meg! Først
viste Han seg for Isreaelsfolket. Han
reddet sitt folk da de var slaver i Egypt.
Han reiste Moses som en stor leder for
dem. På Sinai-fjellet gav han Moses de
ti bud for at de skal lære hvordan de
skulle leve som Guds eiendomsfolk.
Men Gud kommer enda nærmere til oss

av prest Nobukazu Imazu

da han sendte sin egen Sønn til verden.
Gud selv ble menneske for å bli en av
oss! Guds evige Sønn delte sorg og
glede med oss. Vår himmelske Far har
elsket oss så høyt at han gav sin egen
Sønn til oss. Det er så godt for meg å
ha en slik fantastisk far i Jesu navn og
Jesus oppfordrer meg til å kalle Gud «
pappa i himmelen».
Jeg likte å bruke Impuls sang «Så dyp
en kjærlighet» på ungdomsgudstjenester
i Fitjar kirke, fordi den beskriver Gud
som vår kjære himmelske en far på
ungdommelig måte:  
Jeg har en far,
en far ulik alle andre
en som kjente meg
før dagen jeg ble til
Han ser til meg,
om mitt liv er fyllt av glede

Min salme
Jeg er en veldig nysgjerrig person.
Som realfagstudent har jeg det i meg
at jeg vil forstå og ha svar på alt
mulig.
Av og til kan jeg bli veldig frustrert over
ting jeg ikke forstår, ting som føles
meningsløse. Da kan det være greit å
huske at man ikke har alle fakta foran
seg. Det er det bare Gud som har.
Gud ser hele bildet. Det gjør ikke vi
mennesker. Vi venter gjerne på et
konkret bønnesvar, fordi vi har en idé

eller om jeg strever
for å helt forstå
Så dyp en kjærlighet
en fars hengivenhet,
utstilt på et kors
så gjennomtrengende
og livsforvandlende
din omsorg er for meg
Du er min far
og jeg er ditt barn
Jeg kommer med
mine nederlag og seire
Med mitt jag for selvbehag i dette liv
Jeg legger ned alt jeg er i dine hender
her vet jeg at du vil være god mot meg
Gud jeg faller ned
Gud jeg faller ned
I dine armer

av Aina Syslak

om hvordan en sak bør løses. Men ofte
kommer ikke svar i den form og fasong
vi hadde sett for oss. Og noen ganger
tar det mye lenger tid enn vi ønsker.
Men denne salmen forteller oss at vi får
svar. For det har Gud lovet.
De to siste linjene i siste vers taler
veldig til meg, den nysgjerrige som vil
ha svar på alt. Tanken på at vi en dag
skal få se det hele og fulle bildet vi
også, er trøstende. En dag vil vi kanskje
forstå ordentlig. Hvor fantastisk er ikke
det?

Det er makt i de foldede hender,
i seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem
vender,
han har lovet at svar skal du få.
Det er svar undervegs, engler kommer
med bud.
Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få.
Du som ber for ditt barn, dine kjære,
er i forbønn fra år og til år.
Om du tålmodets lekse må lære,
himlens bønnesvar engang du får.
Det er makt i de foldede hender,
når i Frelserens navn du får be.
Og en gang, når du livsløpet ender
hvert et bønnesvar klart skal du se.
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Rekordstor
giverglede!

Lederens hjørne

Ved menighetsrådsleder Lars Kristan Stendahl Gjervik

En stor takk til alle dere som var hjemme
og tok så godt imot bøssebærerne for
Kirkens Nødhjelp.
Vi vil særlig takke konfirmanter, foreldre,
TenSing, diakoniutvalg og alle andre
som bidro på årets fasteaksjon. Nok en
gang har våre fantastiske konfirmanter
sørget for ny innsamlingsrekord.
Summen i år ble kr. 81 387,50.
Med disse pengene kan Kirkens
Nødhjelp være med å bidra til at enda
flere får tilgang til rent vann.
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Ny diakon er ansatt – hurra!
Mai-Britt Sørensen er ansatt som
diakon i Olsvik og DUA (diakonalt
ungdomsarbeid i Loddefjorddalen).
Stillingen er 100 % hvorav 50 % er kun
i Olsvik. Mai-Britt er 28 år, fra Danmark
og avslutter for tiden utdanning på
Diakonhøyskolen i Århus. Hun har
blant annet jobbet med kommunikasjon
i Danmarks kirkelige mediesenter og
i den Danske folkekirkens nødhjelps
organisasjon. I Bergen har hun fra
2013 jobbet i Hjemmesykepleien
avd. sentrum. Mai-Britt har også
arbeidet i omsorgsbolig i Danmark.
Menighetsrådet er veldig fornøyd med
at Mai-Britt takket ja til stillingen og
gleder oss til å bli kjent med henne! Vi
tror at vi har vært heldige og at hun blir
en verdifull medarbeider i kirken.
Ny kateket er ansatt – hurra!
Sven-Ove Rostrup er ansatt som
kateket i 70 % fast stilling. Mange
kjenner Sven-Ove fra før ettersom han
vokste opp i Olsvik, har gått i TenSing
og jobbet i mange år som kateket her
tidligere. Etter noen år som kateket
i Bønes menighet kommer han nå
tilbake, eller hjem om du vil. Sven-Ove
vil tilføre staben viktig kompetanse og
erfaring på blant annet undervisning,
kommunikasjon/markedsføring, arbeid
med frivillige og bruk av dataverktøy.
I tillegg er Sven-Ove en habil pianist.
Sammen med kateket Hans Petter
Dahl blir det nå de to som får ansvaret
for den store arbeidsgrenen som heter
trosopplæring 0 – 18 år. Velkommen –
vi gleder oss.

prestetjenesten. På grunn av div.
sykdom og permisjoner (og at vår
egen sokneprest var 50 % prost noen
år), har det over lang tid vært en
ustabil prestesituasjon med mange
vikarer. Prosten har bidratt til at vi
på tross av dette har opprettholdt en
tilfredsstillende drift. Nå når Nobu og
Gunnar er på plass friske og raske
ser vi fram til mer kontinuitet i det
menighetsbyggende arbeidet. Videre
snakket vi en del om muligheter
for utvidet samarbeid med andre
menigheter i domprostiet.
Åpen barnehage
På menighetsrådets møte i mars,
hadde vi ansatte i åpen barnehage
på besøk for å drøfte framtidige
muligheter for barnehagedriften. Etter
over 10 års drift har barnehagen
virkelig satt positive spor, og har
etablert seg som et viktig og verdifullt
tilbud for barnefamilier i området.
Barnehagen bidrar til en unik
kontaktflate og gjennom barnehagen
når vi mange som ellers kanskje ikke
ville oppsøke kirken. Det er store
muligheter for utvidet aktivitet og
samarbeid framover, for eksempel i
forhold til trosopplæring, musikk kunst
og kultur, og diakoni. Økonomisk
er vi nå i en mer avklart situasjon
som gjør rammebetingelsene mer
forutsigbare. Dette gjør at man i større
grad kan bruke energi og kapasitet på
utviklingen av tilbudet. Menighetsrådet
rettet en stor takk til de ansatte og
styringsgruppen for godt arbeid
gjennom mange år.

Besøk av domprosten
I februar var det prostebesøk
og domprost Jan Otto Myrseth
hadde samtaler med både
staben og menighetsrådet. På
menighetsrådsmøtet benyttet vi
anledningen til å takke prosten for
oppfølgingen menigheten har fått
de siste årene vedr. ustabilitet i
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Konsert med Bjarte Leitha
Bjarte Leithaug har gitt ut til sammen
ti egne plater og i tillegg deltatt på
like mange utgivelser sammen med
andre artister. Tre av utgivelsene har
solgt til gull. Onsdag 6. mai kommer
han til Olsvik kirke og holder konsert
sammen med barnekoret Shine.
Hva får vi oppleve på konserten?
– Temaet for konserten er «Skal vi være
venner?», og det blir en konsert med
mye humør og glede gjennom
både barnekor og
lokale barnesolister.
Jeg leder selv
konserten som
vil bestå av
et utvalg av
sangene
jeg har
laget
og gitt
ut på

barneplater.
Hvilke forventninger har du til
konserten?
– Jeg håper mange kommer for å støtte
barna som skal opptre, og at vi sammen
kan oppleve en glad og uformell time på
barnas premisser, slik at tilhørerne får
lyst til å komme tilbake til kirken.
Du har vært i Olsvik kirke før. Hvordan
opplevde du besøkene?
– Ja, jeg har vært her flere ganger
tidligere. Det er noen år siden sist, og
jeg husker at det var mye folk og god
stemning fra begynnelse til slutt. Det var
til og med grilling utenfor kirken etterpå.
Veldig sosialt og trivelig uformelt.
Hvor lenge har du drevet med slike
konserter?
– Jeg begynte å jobbe med barne- og
familiekonserter på 90-tallet da våre
egne tre barn var små. Da ble det
naturlig å skrive sanger som så ting fra
barnas synsvinkel. De har gjerne sitt
eget herlige, uforutsigbare og fargerike
tankeunivers. Det har vært fantastisk
gøy å oppleve at mange av de enkle
barnesangene jeg har skrevet nå blir
brukt i barnehager, skoler og kor over
hele landet. Til sammen har jeg hatt
over 60 000 barn med meg på scenen i
konsertsamarbeid disse årene.
Hvilken betydning har dette arbeidet
hatt for deg?
– For meg personlig er det stort å
oppleve at barna har slik glede av
mange av disse sangene. Jeg får
daglig e-post og hilsener fra barn
og foreldre som bekrefter dette. Det
har inspirert meg til å lage en egen
korfestival, «KORIFOKUS», som samler
50 barnekor annethvert år i Knarvik.
Da er vi nærmere 3000 store og små
sammen en hel dag og har det gøy
med konserter og annet i den store
Nordhordlandshallen. I mars neste år
arrangerer jeg festivalen for sjette gang.
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aug og barnekoret Shine
Har du noen spesielle opplevelser fra
arbeidet ditt?
– Det er ikke så lett å velge. Jeg har
skrevet en sang som heter «Fly lille
engel». Det har vært sterkt å oppleve at
den av og til har blitt fremført som trøst i
vonde begravelser der barn skal følges
til graven. Det var ikke i min tanke da jeg
skrev sangen, men likevel.
Du har som nevnt vært aktiv i mange år.

Hva er som driver deg videre?
– Å jobbe med barn er et privilegium
som gir mye glede i seg selv. Og så
lenge det er så tydelig at barna har det
gøy med sangene mine, så er det stas
å få være en del av det. Jeg ser også litt
stort på det å fortelle videre til barna de
eviggode historiene fra Bibelen som vi
alle kan lære så mye av.
Tekst: Øyvind S. Stokke-Zahl
Foto: Pressefoto av Leithaug og arkivfoto av
Shine
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Kirken fyller 25 år!
I år er det 25 år siden Olsvik kirke
ble bygget. Vi planlegger markering
og stor festivitas til høsten. Har
du lyst til å være med å planlegge

8 Olsvik menighetsblad 2-2015

markeringen? Vi setter nå sammen
en arbeidsgruppe som skal planlegge
jubileumsmarkeringen. Ta kontakt
med Bjarne på kirkekontoret om

du har lyst til å være med eller har
materiell, tekst, foto, vidoe osv. som
kan være verdifullt å vise frem.

Fotsporene i sanden
En natt hadde en mann en drøm.
Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren!
Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne.
For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par fotspor i sanden;
det ene var hans egne, og det andre var Herrens.
Da det siste bilde fór forbi over himmelen, så han tilbake på fotsporene i sanden.
Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor.
Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt.
Dette forsto han ikke, så han spurte Herren:
Herre, du sa en gang at da jeg bestemte meg for å følge deg,
så ville du alltid gå med meg og aldri forlate meg.
Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet vanskeligst å leve, da er det bare ett par fotspor.
Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest.
Da svarte Herren:
Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg.
De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst og du bare kan se ett spor i sanden,
det var de gangene da jeg bar deg i armene mine.

Forfatteren av dette flotte diktet
er Mary Stevenson som skrev det
i 1936. Hvem som har oversatt og
omarbeidet det til norsk er ukjent.
Diktet blir ofte for benyttet til trøst og
støtte.

jeg vil gi dere hvile og
Jesaias 41.10: Vær ikke redd, for jeg er
med deg. Se deg ikke rådvill omkring,
for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og
hjelper deg, ja, holder deg oppe med
min frelserhånd.

Jeg tenker at diktet blant annet kan
være inspirert av bibelversene:
Matteus 11.28: Kom til meg, alle dere
som strever og bærer tunge byrder, og

Selv finner jeg stor trygghet i diktet. Det
kjennes godt å hvile i en annens hender.
Tenk å ha en som bærer deg når livet
er som vanskeligst, for en fin gave det

er. Selv om livet kan være vanskelig
og noen ganger uutholdelig, finnes håp
om endring og bedring. Om vi holder ut
kan livet by på nye muligheter og gleder
rundt neste sving – i møte med nye
mennesker, eller gamle venner. Hold
ut, la deg bli bært og vær på utkikk etter
håpet og smilet i livet.
Tekst: Timoteus Joppe
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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

Man-fre 07.00 - 23.00
Lørdag 08.00 - 21.00

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

▲

Telefon: 55 50 64 40

KIWI Olsvik
Mandag-lørdag

7-23

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

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no

Føttene trenger
også

fagfolk!

Mona´s
KLINIKK

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

Kateket I

Kirketjener

Prest

Kateket II

Frivillighetskoordinator

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

Nobukazu Imazu
55308173
nobu@bergen.kirken.no

Kantor

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

Diakon

Mai-Britt Sørensen

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

Sven-Ove Rostrup
55308171/91557253
sven-ove.rostrup@
bergen.kirken.no

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

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

Olsvik menighetskontor

Elea Widaberg Beyer
Helle Gram Nordanger
Celine Sundsfjord
Ella Hersvik Hovland
Emma Amalie Birkeland
døpte i andre kirker
Emmy Louise Skare, Ytrebygda kirke
Pernille Nordal Bruvik, Florø kirke
Emmy Danielsen Hustad, Hasvik kirke
Olav Andreas Njøs, Leikanger kirke
Mille-Alice Rugaard Hovland, Nykirken
Helena Ulveseth-Kalgraff, Fjell kirke
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Roald Øvrebø
55308178
roald.ovrebo@
bergen.kirken.no

Styrer for åpen
barnehage
Nina Angeltveit
93484391
nina@angeltveit.info

Leder av
menighetsrådet
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

døde
Torstein Skeie
Margit Susanna Godvik

offer
Februar
22. Menighetsarbeidet

3 410,00

Mars
01. Nådehjemmet		
4 175,00
08. Menighetsarbeidet
3 080,00
15. Sjelesorgsenteret, Haraldsplass		
2 650,00

Gudstjenester i Olsvik kirke

Søndag 8. mars.
3. søndag i fastetiden
11.00: Ung messe ved Imazu.
Nattverd. Ef 6,10-18.

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

Lørdag 2. mai
Lør. e. 4. søn. i påsketiden
13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Imazu/Dahl
Joh 13,30-35

Søndag 3. mai
5. søndag i påsketiden
11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Imazu/Dahl
Luk 13,18-21
Søndag 26. april
Søndag 3. mai
4. søndag i påsketiden
5. søndag i påsketiden
11.00: Hovedgudstjeneste ved 13.00: KonfirmasjonsKolaas. Dåp. Jes 43,16-21
gudstjeneste ved Imazu/Dahl
Luk 13,18-21
Lørdag 2. mai
Lør. e. 4. søn. i påsketiden
Søndag 10. mai
11.00: Konfirmasjons6. søndag i påsketiden
gudstjeneste ved Imazu/Dahl 11.00: KonfirmasjonsJoh 13,30-35
gudstjeneste ved Kolaas/Dahl
Matt 7,7-12

Temakvelder
våren 2015

Søndag 10. mai
6. søndag i påsketiden
13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Kolaas/Dahl
Matt 7,7-12
Søndag 24. mai
Pinsedag
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Dåp og nattverd.
Joh 14,15-21
Mandag 25. mai NB i Alvøen
2. pinsedag
12.00: Fellesgudstjeneste
i Alvøen ved Kolaas m.fl.
Nattverd. Joh 6,44-47
Søndag 31. mai
Treenighetssøndag
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Imazu. Dåp. Luk 10,21-24

Mandag 11. mai kl. 19.00
Prest Einar Ekerhovd snakker over
temaet ”Den hellige ånd”.
- Hvem er Den hellige ånd? Hva gjør

Vårtur for menigheten
Kirken er 25 år i år. Derfor reiser vi
på en litt lenger vårtur den 4. mai.
Dette er menighetens tur og alle er
velkommen til å melde seg på. Vi
blir hentet med buss utenfor kirken
klokken 0900 og kjører til Halhjem
hvor Godøysundekspressen henter
oss.

hvor det i gamle dager var gjestehus,
butikk, post og skole. Her serverer vi
lapskaus inne i den gamle stuen, samt
kaffe og kake.

Hvor vi skal? I år reiser vi til Engesund
utenfor Fitjar. Til et flott visningssenter
(fiskeoppdrett) hvor vi får omvisning og
får se film fra gamledager til nåtidens
moderne anlegg.

Pris blir ca kr 500,- per person
Ektepar kr 800,-

Deretter drar vi inn til øyen Engesund
som er en gammel kjøpmannsplass

Vi er i retur ut på ettermiddagen.
Bli med og få en flott dag. Turen
passer både gammel og ung.

Påmelding til Brith 905 24 773
eller på kontoret hos Bjarne

Søndag 7. juni
2. søndag i treenighetstiden
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Nattverd.
Salme 67,2-6
Søndag. 14. juni
3. søndag i treenighetstiden
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Imazu. Dåp og nattverd.
Joh 1,35-51
Søndag 21. juni
4. søndag i treenighetstiden
11.00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Dåp og nattverd.
Matt 16,24-27

Den hellige ånd?
Enkel servering
Sett av datoen og vær hjertelig
velkommen til Olsvik kirke.

Formiddagstreff
våren 2015
7. mai:
Gjester denne gang er sanger
Veslemøy Fluge Berg som kommer
på besøk med forstillingen «Bergens
historier», en fortelling med sanger
og tekster fra Grieg til bergensviser.
Hun akkompagneres av datter som
studerer på Griegakademiet.
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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Hvem skal styre kirken vår?
Den 14. september er det valg på
nytt menighetsråd, og fram til 1. mai
kan du påvirke hvem som skal stå på
listen over kandidater.

Kandidatlister bør ha minst 40 prosent
representasjon av hvert kjønn, og minst
20 prosent representasjon av ungdom
under 30 år.

Alternative lister
Menighetsrådet har oppnevnt en
nominasjonskomité som skal lage en
liste. Det er i tillegg anledning for andre
til å levere inn egne kandidatlister
innen fristen 1. mai 2015. Forslag til
kandidatlister skal være underskrevet
av 10 stemmeberettigede medlemmer.
Kontakt kirkekontoret for å få vite krav til
hvilke opplysninger som skal være med
om hver kandidat.

Når det er tid for valg, vil alle kandidater
få en stemme hver, mens inntil tre av
dem kan få to stemmer hver dersom
velgeren setter kryss foran navnet til
kandidaten. Det vil også være mulig å
overføre navn fra en liste til en annen,
dersom det er flere lister.

Valgbare er medlemmer av Den norske
kirke som bor i soknet og som senest i
2015 fyller 18 år.
Alle kandidatlister skal ordnes i
prioritert rekkefølge (ikke alfabetisk).

To valg
Kirkevalget finner sted (13.-) 14. september
2015, med forhåndsstemming fra
10. august. Direkte valg på fire leke
medlemmer av bispedømmerådet
finner sted samtidig som
menighetsrådsvalget. Medlemmene
av bispedømmerådet utgjør også
Bjørgvins medlemmer av Kirkemøtet,
det høyeste organet i Den norske kirke.

Kirkevalget holdes samme dag som
kommune- og fylkestingsvalget og i
nærheten av de offentlige valglokalene.
Alle stemmeberettigede medlemmer av
kirken vil få tilsendt et valgkort i posten
før 10. august. Der vil det stå hvor man
kan stemme.
Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens
virksomhet der du bor. Som medlem
i menighetsrådet kan du ha stor
innflytelse på de lokale oppgavene og
utfordringene i din kirke. Menighetens
arbeid spenner over mange
temaer – bl.a. miljø og rettferdighet,
gudstjeneste, musikk, misjon, barneog ungdomsarbeid, samt jus og
økonomiforvaltning.

Tekst hentet fra kirkevalget.no

En prat for livet skal koste lite
Kirkens SOS bytter telefonnummer.
Fra og med 3. mars er det nye
nummeret 22 40 00 40. Det er kun en
grunn til dette skiftet: de som trenger
Kirkens SOS skal slippe å telle på
kronene. Med det nye nummeret
koster en samtale bare det en
samtale til en fasttelefon ville kostet.
For mange betyr det at samtalen
er gratis, mens andre må betale
noe. Det avhenger av den enkeltes
telefonabonnement. Det kan koste en
del å ringe, - men det skal ikke koste
mye i kroner og øre.
Hvorfor?
Jo, for denne samtalen kan være en prat
for livet.
Årlig besvarer Kirkens SOS mer enn
177.000 telefoner og til sammen
ca 14.000 chat og sos-meldinger
(anonymisert e-post). Med ca 900
frivillige og over 30 ansatte, gjør Kirkens
SOS gjennom sine 12 lokale sentre,
denne telefontjenesten tilgjengelig for
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mennesker som opplever å være i krise.
Mange er mennesker som kjenner at
livet er i ferd med å gå i svart. I fjor
handlet ca 50% av alle chat-samtaler
og 30% av SOS-meldingene om
selvmord. På telefonen snakket ca 15%
av innringerne om tanker de hadde om
ikke lenger å ville leve. Det er over 500
mennesker som tar sitt eget liv i Norge
hvert år, og rundt 10 ganger så mange
som forsøker, og enda mange flere som
tenker på å gjøre det. Dette er høye tall
og temaet er vanskelig å snakke om.
Kirkens SOS vil derfor være et lavterskel
samtaletilbud for dem som opplever at
livet er utfordrende, og særlig dem som
går med selvmordtanker. Telefonen
skal være en åpen linje der det er lov å
snakke om alt, og der de som tar imot
samtalene tåler å høre om livet slik
det egentlig er for den som ringer inn.
Et urolig menneske som i telefonen
møter et medmenneske som gir rom
for å snakke om innringerens tanker
og planer om å gjøre det slutt, er
livsnødvendig. Hvert år er denne åpne

Du kan skrive meldinger eller chatte fra www.kirkens-sos.no

kanalen med på å redde liv.
Kirkens SOS er et nasjonalt nettverk av
frivillige som 24/7 tilbyr et lyttende øre
og bankende hjerte. Vi vil lytte og være
tilstede og gi rom for de unevnelige
tanker og planer og samtidige lete frem
livsmot og håp. Derfor skal det nye
Kirkens SOS-nummeret finnes overalt.
Det skal være lett å finne og koste lite
å ringe. For det kan handle om en prat
for livet.
Kirkens SOS i Norge har også fått
ny generalsekretær! Leif Jarle Theis
hadde sin første arbeidsdag mandag
2. mars. Han kommer fra stillingen som
daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bergen.
Greta Gramstad, daglig leder, Kirkens SOS i
Bjørgvin, tlf 55 32 58 45 / 905 32 320
Leif Jarle Theis, generalsekretær, Kirkens
SOS i Norge, tlf 917 13 217

Konfirmanter i Olsvik våren 2015
2. mai kl. 11.00

3. mai kl. 11.00

10. mai kl. 11.00

Marthe Fjellskål
Sander Johan Tveit
Frida Westad
Oscar Træen
Magnus Willhelm Riddergård
Andreas Frich Mæhlum
Ingrid Brommeland Fluge
André Slettehaug
Niklas Johnsen
Sindre Østhus Gundersen
Siril Z Øvrebotten Gjesdal
Alf Marius Florvåg
Stein André Huke Hellesland
Gørild Mostraum Krabbedal
Stine Marøy
Siren Svenningsen
Anette Johnsen
Fredrik Hetland Visted
Torstein Korten
Sebastian Ødegaard Nordanger
Miriam Sonja Zachariassen Nerdal
Jonas Sundt-Bjordal
Werner Eriksen
Marie Hove Tennefoss

Frida Mjelde Fjæreide
Henrik Aarethun
Kjell Lie Markhus
Marius Bildøy
Markus Jacobsen
Krister Magnesen Svåsand
Sebastian Liseth Minde
Andreas Jacobsen
Marius Lokøen Hatland
Christoffer Herland
Tobias Fosse
Lars-Petter Dahl
Martin Rosvold
Renata Eriksen
Stian Lerøen Tande
Benjamin Eggum

Solveig Helene Francine Moutte
Nicholas Haugen Kokai
Markus Holten Andersen
Robin Køhn Handeland
Christina Anthun
Håvar Løland
Cecilie Hansen
Benjamin Fauske
Anna Elisabeth Grinde Emken
Emma Husa
Emil Sundsøy Didriksen
Dennis Jonas Svellingen
Nora Nilsen
Anneli Olsen
Sondre Lie
Joakim Løvås Hagen
Heine Emil Pettersen
Penelope Alida Aanonsen Larsen
Joakim Throndsen
Amalie Austgulen
Malin Didriksen
Sondre Svendsen

2. mai kl. 13.00
Malene Basso Eide
Anna Staurland Hansen
Didrik Lilleskare Holmen
Marcus Vilnes Iden
Helene Pedersen
Casandra Aune Rasmussen
Sunniva Rushfeldt Nesse
Trym Fredrik Blanco-Landeråen
Anita Lohr Kverhellen
Adrian Hetland Eikrem
Adrian Lohr Kverhellen
Mads Botnen Landa
Betina Berge Simonsen
Elise-Linn Eriksen Alsaker
Sara Hovden Youssef
Thomas Thunes
Siril Lutro
Maja Pedersen Straus
Adrian Kibsgaard Utne
Line Løvstad
Nora Elene Sellevåg
Kaja Anderssen Søreng
Alexandra Emilie Gindl
Sofie Lovine Nepstad

3. mai kl. 13.00
Lars Magnus Nesse
Joakim Solheimslid Ask
Hanne Bull Pettersen
Maria Garmannslund
Amanda Sanne
Sean Robert jr. Asenjo Sittlinger
Zander Osland-Rong
Celina Ronesen Landaas
Maren Gjerde Ødemark
Susanne Elise Monsen
Sanne Irene Jensvoll
Andrea Bratseth Gundersen
Camilla Gjesdahl Karlsen
Synne Magnussen Lyngbø
Tine Martinessen
Stine Jahnsen Guttormsen
Casper Sjøstøm Larsen
Jenny Valaker Finnema
Christine Andersen

10. mai kl. 13.00
Henriette Alexandra Eriksen
Fredrik Kronstad Helland
Lea Louisa Blomvågnes
Kaia Småberg Heltne
Sofie Schnell Heldal
Elida-Marie Flesland Hernandez
Michelle Larsen
Sindre Torsteinson Kvidahl
Viljar Espedahl
Kjartan Emil lindquist Hammerich
Mats Nåtedal
Theodor Myking Mekonnen
Eirik Lie Sælensminde
Sarah Skjerdal Halseide
Jonas Duus
Constanse Cordelia Alfheim Tarberg
Kaia Ingebrigtsen Kjelsvik
Cherelle Martine Day
Tobias Meling Akse
Sindre Odland Aase
Sigrid Lundervold Nesheim
Alexander Øen
Martin Gachoki Junge
Chrislayne Rayane De Almeida
Damasceno
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Lik oss på

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

S ID E
Fargelegg

Hjelp Krister
Grønnkrabbe

Jesus elsker alle barna!

Han må finne ut hvor forurensningen
i Paradisbukta kommer fra. Hvilket
rør må han følge?
C

A

B

Finn fem feil

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

Tegninger: Kari Sortland

Abonnér på barnebladet
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Sønn, den enbårne,
gav sin
for at
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men ha evig liv.

Johannes 14,6

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet.
Supersetning
Ingen kommer til Far uten ved
Lukas 10,27
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Du skal elske Herren din Gud av hele ditt
hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og
av all din forstand, og din neste som deg selv.
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