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ÅRETS KONFIRMANTER
SE BILDE AV ALLE
KONFIRMANTENE
NYE ANSIKTER
LES OM DE TO NYANSATTE
OLSVIK TENSING 25 ÅR
JUBILEET BLE FEIRET
MED ET KOR PÅ 90 PERSONER

25 år med sang, glede og minner fo
Gamle TenSingere kommer fra fra
fjern og nær når Olsvik TenSing har
jubileum. Og minnene er mange.

– Natt til søndag under Vinterfestivalen
på Voss i 1994 stakk kameraten min og
jeg av, og hang med noen jenter i en
trappeoppgang hele natten, sier SvenOve Rostrup.
Da var Sven-Ove, som senere fikk
kallenavnet «Benny», 16 år gammel,
og det var hans aller første tur sammen
med koret. På øvelsen tirsdagen etter
fikk guttene kjeft fra hovedleder.
– Jeg husker at vi stod i kjelleren og fikk
strenge beskjeder av Yngve, sier SvenOve, som i dag ler godt av opplevelsen.
Fredag 8. mai er 90 mennesker samlet
i Olsvik kirke. Folk fra hele landet
har møtt opp for å feire korets 25 år.
Blant de som er til stede er de som
startet opp i 1990, medlemmer fra
da koret først så dagens lys, og helt
frem til årets konfirmantmedlemmer.
Det er flere generasjoner, og mye å
mimre om.

Radio TenSing
– Sommerkonserten i 1999, Radio
TenSing, gjorde aller mest inntrykk
på meg, sier Anja Arefjord. Hun var
medlem fra 1992 til 2002. Anja var
programleder under konserten «Radio
TenSing», som selvfølgelig inneholdt
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alle de tradisjonelle TenSing-innslagene:
Musikk, dans, drama, soloer og
korsang. Tidligere på jubileumskvelden
imponerte Anja under det som kanskje
var kveldens mest gjenkjennelige
programpost: TenSingøvelse i
kirkerommet. Under øvelsen sang Anja
solo på en kjær TenSingfavoritt; sangen
«Joyful, joyful». Samtlige 90 medlemmer
sang for full hals i kortrappene. Tidligere
dirigent for koret, Carola Utvik, dirigerte.

Skremte konfirmantene
Med Anja står står også Regine Frisch,
som var med i koret fra 1996 til 2001.
Hun, på sin side, husker best konserten
hvor temaet var tv-serien «Friends».
– Det var fantastisk, minnes Regine.
Bjarte Hansen står sammen med
jentegjengen, og var med i koret fra
1991 til 2000.
Han husker også turene aller best. Men
spesielt en av dem.
– Vi var på Skorpen på konfirmantleir,
og jeg skremte livet av jentene med en
maske og et kosteskaft som jeg banket
på vinduet deres med, sier Bjarte.
– Var du konfirmant da?
– Nei, jeg var leder, sier han og ler godt.
Også Renate Nedregård minnes mange
fine stunder og opplevelser fra året hun
var med, fra 1998 til 1999. Da var hun
21 år, og dirigent for koret.
Aller best husker hun en ledertur til
Tunseter, da lederne fikk i oppgave å
slippe egg på bakken uten å knuse dem,
kun ved hjelp av fyrstikker.
– Ja, jeg husker du jobbet i videobutikk
på den tiden, mimrer Regine Frisch og
ler av gamle dager. Det er lenge siden
gjengen så hverandre sist.
I dag er Renate forfatter, og har blant
annet skrevet en ungdomsroman
inspirert av, og basert på,
ungdomsmiljøet i TenSing. Senere på

kvelden leste
hun utdrag fra
boken, til stor
begeistring for
TenSingerne.
En minnerik
kveld
Det ble holdt
flere minnerike
taler utover
kvelden.
Blant annet
mimret Yngve
Jørgensen om
oppstarten av
koret i 1990, og
ledet dessuten
an programmet
hele kvelden.
Også EivindBjørnar
Hetlevik og
Håkon Stornes
var med fra
begynnelsen.
De husker godt
utfordringene
med å komme i
gang.
– Vi søkte
om å få låne
Olsvikhallen til å
ha konsert i, sier Håkon, men forteller at
de fikk avslag den gangen. Og svaret fra
kommunen?
– Nei, for det har det aldri blitt brukt til
før, sier Håkon og ler.
Men etter litt om og men fikk koret
endelig, og heldigvis, godkjent
søknaden om å låne hallen. Og dermed
ble den første konserten i Olsvik
TenSings historie en realitet.
Anette Hermansen fikk stående applaus
og takketale fra tidligere styreleder
Victoria Larsen for sitt engasjement som
medlem og dirigent gjennom 20 år. Blant
annet overrasket tidligere og nåværende
medlemmer med dans og sketsj fra
gamle konserter.
Jubileumskomiteen i Olsvik TenSing ble
takket av Gunnar Kolaas for å skape en
opplevelsesrik kveld for både gamle og
nye TenSingere.
Jubileumsfesten ble rundet av med en
nydelig avslutning i kirkerommet i regi

or livet

av dramagruppen i Olsvik TenSing. I
tro TenSing-ånd varte arrangementet til
nærmere halv to på natten. Det ble en
kveld med mimring, god mat, latter og
sang. Og ikke minst ble det skapt nye
minner.

Tekst: Thale Bø og Emilie Gundersen
Foto: Emilie Gundersen og Jonas Duus.
Olsvik menighetsblad 3-2015 3

Når Gud taler til oss
Har du noen gang opplevd å ha
venner som sier «jeg elsker deg», og
er flinke på å oppmuntre deg? Sånn
er Gud også. Hans hovedbudskap er
at han elsker deg.
I Bibelen taler Gud til sitt folk og det
gjør han fremdeles den dag i dag. Det
går an å høre Guds stemme. Gjennom
Bibelen kan vi oppleve Gud tale til oss.
Flere ganger har jeg lest i Bibelen og
fremdeles opplevd ting på nytt – også
selv om jeg allerede hadde lest det. Ulik
pensumbøker i skolen er Bibelen ikke en
«pensumbok».
I skolen ble du kanskje møtt med

strenge krav om å være flink, men Gud
møter deg ikke på samme måte som
den strenge skolelæren.
Det kan hende at vi ofte leser Bibelen
som en pensumbok, men vi trenger
ikke gjøre det. Kanskje vi da ville miste
interessen for den etterhvert. Bibelen er
tykk og somme tider vanskelig å forstå.
Det er helt greit. Ta det med ro. Det går
an å si «dette skjønner jeg ikke».
Og selv når vi ikke skjønner alt, så står
det i Bibelen at Guds ord er levende
og «virksomt». Ordet virksomt kan
sammenliknes med ordet «energisk».
Guds ord er noe som er virksomt, aktivt

og effektivt – altså det motsatte av
uvirksomt, inaktivt og ineffektivt. Når vi
begynner å lese i Bibelen, kan ordene
bli levende for oss og da blir Bibelen
en annen bok enn den vi hadde på
pensumlisten.
Og når ordene blir levende for oss, kan
ordene blir til oppbygning for oss. Så
hvis du har en Bibel, kan du åpne den
og spørre Gud - «hva vil du si til meg
idag?». For den som søker Gud, han
skal finne Ham.

Tekst: Mai-Britt Sørensen

Takk til kreative Tone
som hun har drevet med entusiasme
og glød til stor begeistring både hos
foreldre og babyer!
Tone avslutter sitt arbeid nå til
sommerferien. Til høsten tar hun fatt på
masterstudium i drama. Vi ønsker henne
Guds rike velsignelse videre og takker
for alt godt hun har gitt og gjort her i
Olsvik!

Tekst: Bjarne B. L. Andersen
Arkivfoto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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I desember 2012 ble Tone Ekerhovd
ansatt som menighetspedagog i et
toårig prosjekt. Målet med stillingen
var å drive kreativt utviklingsarbeid
innen trosopplæringen. Vi hadde
store forventninger til Tone og hun
har absolutt innfridd!
Når hun nå slutter av her i Olsvik
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skal hun ha takk for kreativitet og
pågangsmot. Takk skal hun ha fordi hun
har styrket samarbeidet mellom de ulike
arbeidsgrener og mellom personer i og
utenfor staben. Sjelden har vi hatt en
kollega som har betydd så mye for det
gode miljøet.
Skal noen av oppgavene hennes
trekkes fram så må det være babysang
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Sorggruppe til høsten
I august starter vi opp en sorggruppe.
Det er et tilbud for deg som har mistet en
i familien. Første gang blir 18. august fra
kl. 14.30-16.00. Gruppen ledes av Gunnar
Kolaas og Mai-Britt Sørensen.
Det kan være bra å ha noen å prate med.
Især hvis du har mistet en som du var glad
i, eller noen som stod deg nær i hverdagen.
Av og til må vi be om hjelp fra andre, for å
komme oss gjennom vanskelige sesonger.
Somme tider kan det være en hjelp, bare å få
sagt ting høyt. Vi håper at du er frimodig og
tar kontakt. Dersom du ikke ønsker å delta i
en sorggruppe, kan vi også tilby individuell
samtale. Påmelding er nødvendig. Kontakt
Gunnar Kolaas (55 30 81 72/472 97 394)
eller Mai-Britt Sørensen (55 30 81 27/400 48
529).

Ved menighetsrådsleder
Lars Kristan Stendahl Gjervik

Datoer for sorggruppen (fast tidspunkt fra kl.
14.30-16.00):
August: 18. September: 1., 8., 15. og 29.
Oktober: 13. og 27. November: 10. og 24.
Desember: 8.
Tekst: Mai-Britt Sørensen

Kirkevalg 2015
Det nærmer seg kirkevalg og tid
og sted for valget foregår som ved
kommunetingsvalget 14. september
for Olsvik valgkrets i Olsvikhallen, og
for Alvøen valgkrets på Alvøen skole.
Stemmelokalene er åpne fra kl. 09.00 til
21.00.
Det blir anledning til forhåndsstemming
fra 10. august til 9. september, i Olsvik
menighetskontor i åpningstiden.

Lederens
hjørne

Kontoret er normalt betjent fra kl. 09.00
til 15.00 på hverdager. I samme periode
er det også mulig å forhåndsstemme
hos Bergen kirkelige fellesråd, Vestre
Strømkai 7.
Det vil også være mulig å forhåndsstemme søndag 30. august etter
gudstjenesten i Olsvik kirke.
Det foreligger én kandidatliste til valget:

Navn				Stilling			Alder
Yngve Jørgensen			Rektor			60
Brith Sissel Barsnes Bjordal
Musiker			
58
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl
Student/fotograf		
29
Ingelin Margrethe Hoff Larsen
Pensjonist		
71
Arthur Martin Pilskog		
Institusjonsprest		
64
Annie Sofie Ostad Schaug		
Forkynner		
57
Bodil Ingebjørg Angelvik		
Pensjonist		
69
Lars Kristian Stendahl Gjervik
Sosionom		
39
Anette Fjæra Hermansen		Lærer			37
Victoria Sundal Larsen		
Barne- og ungd.arb.
21
Arne Ingar Tandberg		
Pensjonist		
70
Bjarte Husa			Tømrer			50
Ida Doksæter			Ingeniør			31
Nærmere informasjon om valget vil komme i form av en egen utgave av
menighetsbladet i august. Det vil også bli lagt ut informasjon på menighetens
hjemmeside.

Avtale med billettservice.
Menigheten har inngått avtale
med billettservice for å kunne
tilby forhåndssalg av billetter til
arrangement som konserter og
liknende. En av de første mulighetene
som dukker opp blir konsert med Ole
Paus søndag 18. oktober kl. 19.00
Konserten er en del av programmet
under kunst og kulturuken. Adressen
på nett er www.billettservice.no så
skriver du inn Olsvik kirke i søkefeltet,
så kommer alle arrangementene opp.
Ole Paus konserten er i salg fra 5. juni.
Nytt tilbud: Café på dagtid.
Vår nye diakon Mai-Britt har sammen
med frivillighetssentralen i Olsvik
tatt initiativ til åpen Café - en sosial
møteplass. Det blir kaffe, vafler og
god stemning annenhver torsdag i
kjelleren i kirken. Fra før arrangerer
kirken formiddagstreff en torsdag i
måneden med et større program. Vi
er veldig glade for samarbeidet med
frivillighetssentralen og ser fram til
mange fine torsdagssamlinger.   
Oppstart av Sorggrupper
Diakon Mai-Britt og sokneprest Gunnar
starter opp sorggruppe(r) til høsten.
Det er et tilbud til deg som har mistet
en i familien. Første samling blir 18.
august. Du kan lese mer om det på
denne siden.
Evaluering av
gudstjenesteordningen
Som mange kjenner til har vi i et par år
prøvd ut ny liturgi og musikk på våre
høymesser. Menighetsrådet har nå
evaluert ordningen og gjort noen få
endringer. I all hovedsak videreføres
ordningen slik som vi kjenner den i
dag. Videre vil gudstjenesteutvalget
jobbe fram en grunnordning for
andre typer gudstjenester som f.eks.
familiegudstjeneste.
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Velkommen
til Mai-Britt!
Endelig kan vi glede oss over at
diakonstillingen er besatt. Etter at
Marit Bjørsvik sluttet før jul er nå MaiBritt Sørensen på plass. Her i Olsvik
har hun allerede gått inn i 50 prosent
stilling som diakon. Fra første
august vil hun også gå inn i arbeidet
i det diakonale ungdomsarbeidet
i Loddefjorddalen slik at hun til
sammen har full stilling.
Mai-Britt er 29 år gammel og er i disse
dager i ferd med å gjøre ferdig en
bacheloroppgave i kristendom, kultur
og kommunikasjon. Selv om hun er
bosatt og arbeider her i Bergen tar hun
utdannelsen ved Diakonhøjskolen
i Århus. Hun kommer nemlig fra

Velkommen
hjem,
Sven-Ove!
Etter seks år som kateket i Bønes
kan vi ønske Sven-Ove Rostrup
velkommen tilbake til Olsvik
menighet igjen! For en ekte Olsviking
som Sven-Ove hører hjemme her.
Det var i Olsvik han vokste opp og
her gikk han på skole. I foreldrenes
butikk, Olsvik Videoland, fikk han sin
første erfaring som kundebehandler.
Det var på mange måter musikken
og ikke minst Olsvik TenSing som ble
døråpneren inn i kirken og det kristne
arbeidet. Den dag i dag er han en viktig
musikalsk støttespiller i koret, og han
var aktiv i planleggingen av den store
jubileumsfesten i mai i år.
Sven-Ove kan også se tilbake på flere
år som ansatt i Olsvik menighet. Han var
sivilarbeider her og i en kortere periode
også ungdomsarbeider. Etter endt
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Midtjylland og er dansk.
Utdannelsen hun tar er en både
teoretisk og praktisk utdannelse
med fokus på frivillighet. Ikke
minst dette siste ser vi tydelig
når hun nå tar fatt på de
mange arbeidsoppgavene her
i Olsvik. To nye tilbud er under
planlegging. I samarbeid med
Frivilligsentralen planlegger
hun en kafé som skal være et
lavterskeltilbud for eldre. I tillegg
setter hun og soknepresten i
gang sorggrupper fra høsten
av (les mer et annet sted i dette
nummeret).
Det har vært mye å sette seg
inn i for vår nye kollega, men
Mai-Britt sier at det er godt å møte nye
folk og bli kjent med flere mennesker.
Det er en spesiell og spennende jobb
hun har tatt fatt på. Særlig liker hun at
dette er et sosialt betinget arbeid der
hun kan være med å skape rom for
fellesskap.

Mai-Britt reiste til Norge og Bergen
takket være gode venner. Vi håper at
hun her i Olsvik vil bli kjent med mange
av de gode menneskene som bor her og
ønsker Guds velsignelse over tjenesten
videre!
Tekst: Bjarne B. L. Andersen
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

kateketutdanning ved Norsk
Lærerakademi fikk han stilling
som kateket her hos oss, en
stilling han hadde til menigheten
fikk trosopplæringsmidler i
2007 hvor han stod sentralt
i utprøvingen av Rolling
Magazine-prosjektet.
I 2009 ble han oppfordret til å
søke den nyopprettede stillingen
som kateket i Bønes menighet.
Her har han hatt en god tid
der han har vært med å utvikle
trosopplæringen i et godt og
trivelig arbeidsfellesskap.
Han har imidlertid aldri
helt kuttet forbindelsen med Olsvik
menighet, og da det ble ledig en
stilling i 70 prosent fant han tiden
moden for å søke seg tilbake til oss.
I tillegg til arbeidet i trosopplæringen
har han også fått en mindre stilling
innen det diakonale ungdomsarbeidet
i Loddefjorddalen (DUA) sammen med
vår andre nyansatte, Mai-Britt Sørensen.
Sven-Ove gir uttrykk for at han har
blitt tatt godt imot. Nå ser han fram
til å ta fatt på oppgavene med å
ferdigstille og få godkjent nye planer
for trosopplæringen, samt alle de
andre små og store utfordringen innen

trosopplæring for aldersgruppen 0 – 18
år. Målet er at Olsvik kirke skal bli et
sted der folk føler at de hører hjemme
og føler det naturlig å besøke. I tillegg til
spennende enkeltarrangementer trenger
vi kontinuerlige aktiviteter slik at kirken
er i daglig bruk og når bredt ut til dem
som bor her.
Vi gleder oss over å ha fått Sven-Ove
tilbake i staben. Velkommen hjem!

Tekst: Bjarne B. L. Andersen
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Konfirmanter 2. mai kl. 11.00

Foto: Reimers Foto

Konfirmanter 2. mai kl. 13.00

Foto: Reimers Foto
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Konfirmanter 3. mai kl. 11.00

Foto: Reimers Foto

Konfirmanter 3. mai kl. 13.00
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Foto: Reimers Foto

Konfirmanter 10. mai kl. 11.00

Foto: Reimers Foto

Konfirmanter 10. mai kl. 13.00

Foto: Reimers Foto
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Tid for andre?
Tid som kan forandre?
Kirkens SOS i Bergen trenger nye frivillige
medarbeidere til vår døgnåpne krisetjeneste
på telefon og nett! Inntakskurs starter 28. sept.
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.
Interessert? Kontakt oss på 55 32 58 45 / 941 83 654, eller se
www.kirkens-sos.no/bjorgvin for mer informasjon.
Kirkens SOS er Norges største og eldste krisetjeneste på telefon og internett.

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00
TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv
Haakonsernveien 63, 5173 Loddefjord

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

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

Vil du bli bedre å snakke med for
mennesker som har det vanskelig?
Velkommen til «God å snakke
med», en gratis kurskveld der
du lærer å skape gode samtaler
med mennesker som har det
vanskelig, privat eller på jobben.
Sted: Bergen døvekirke
Kalfarveien 77
Tid: Mandag 31. august
kl. 19.00–21.00
For mer informasjon og
påmelding, ring eller sms til
941 83 654, send epost til
bjorgvin@kirkens-sos.no
eller se www.kirkens-sos.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

Din annonse her?
Ta kontakt for informasjon
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Ansatte
Sokneprest

Kateket I

Kirketjener

Kapellan

Kateket II

Frivillighetskoordinator

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

Nobukazu Imazu
55308173/ 95888236
nobu@bergen.kirken.no

Kantor

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

Diakon

Mai-Britt Sørensen
55308127/40048529
mai-britt.sorensen@
bergen.kirken.no

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

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

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

døpte i andre kirker
Elena Johnsen Aalen, Loddefjord kirke
Maiken Bru-Aasheim, Haakonsvern krk
Fredrik Brandsrud Knutsvik,
Loddefjord kirke
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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

Ida Theodora Eide Sæther Johannessen
Alma Skytte-Nilsen
Chrislayne Rayane De Almeida
Damasceno
Renata Eriksen
Werner Eriksen
Robin Køhn Handeland
Kjell Lie Markhus
Sean Robert jr. Asenjo Sittlinger
Alexandra Vanida Ognheim
Gabriel Flåm Guerra
Sander Emil Linde Krogenæs

Roald Øvrebø
55308178
roald.ovrebo@
bergen.kirken.no

Menighetspedagog

Olsvik menighetskontor

døpte

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

Jon William Tesdal-Lindberg,
Haakonsvern kirke
Sofie Misund Byrknes, Loddefjord kirke
Kristoffer Hauge, Loddefjord kirke
Jakob Aunebakk Fjell, Foldnes kirke

døde
Per Johan Lexander
Karl Einar Sæle
Edith Gåsvær
Svein Hansen
Johannes Harald Tveita
Finn Einar Vaagenes
Ågot Helene Alfheim
Ivar Kåre Sværen
Knut Ebbesvik
Vidar Djuve
Elin Gjerald

offer
Mars
22. Menighetsarbeidet
29. Mercy Ships		

3 063,00
3 267,00

April
02. Menighetsarbeidet
05. Okhaldhunga hospital
12. Menighetsarbeidet
19. Søndagsskolen
26. KRIK		

814,00
2 168,00
2 970,00
2 750,00
4 636,00

Mai
02. Menighetsarbeidet
02. Menighetsarbeidet
03. Menighetsarbeidet
03. Menighetsarbeidet
10. Menighetsarbeidet
10. Olsvik Tensing
24. Familie & medier

6 511,00
6 863,00
3 384,00
5 737,00
6 123,00
5 118,00
3 920,00

Gudstjenester i Olsvik kirke

Søndag 14. juni. 3. søndag i
treenighetstiden
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Joh 1,35-51.

Søndag 19. juli. 8. søndag
i treenighetstiden
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Mark 12,37b-44.

Søndag 23. august. 13.
søndag i treenighetstiden
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Luk 12,41-48

Søndag 21. juni. 4. søndag i
treenighetstiden
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas. Dåp og
nattverd. Takkoffer til: Institutt
for sjelesorg. Matt 16,24-27.

Søndag 2. august. 10.
søndag i treenighetstiden
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas. Dåp
og nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Matt 18,21-35

Søndag 30. august.
Vingårdssøndagen
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas. Dåp
og nattverd. Takkoffer til:
Himalpartner. 1 Kor 3,4-11

Søndag 5. juli. Aposteldagen
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Matt 16,13-20.

Søndag 16. august. 12.
søndag i treenighetstiden
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas. Dåp og
nattverd. Takkoffer til: Norsk
Lærerakademi. Luk 8,1-3

Søndag 6. september. 15.
søndag i treenighetstiden
11.00: Konfirmantpresentasjon
ved Imazu/ Dahl. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Luk 10,38-42

Basar 2015

Husk: Årets basar er lørdag den 21.
november kl. 12.00 i menighetsalen
Hvis noen har gevinster til årer eller
loddbok, blir vi glade. Loddbøker kan
hentes på kontoret.
Men det viktigste er at dere kommer.
Hilsen Basarkomiteen

Ønsker
du å få en
besøksvenn?

Temakvelder
høsten 2015

Mandag 21. september kl. 19.00 i
kirkekjelleren. Vi får besøk fra NLA,
Solveig M. Reindal snakker over
temaet: «Kjærlighetens gjerninger.
Kierkegaard og det oppbyggelige».

Søndag 13. september. 16.
søndag i treenighetstiden
11.00: Samlingsgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas. Dåp og
Nattverd. Takkoffer til: Kirkens
ressurssenter mot vold og
seksuelle overgrep.
Matt 5,10-12
Søndag 20. september. 17
søndag i treenighetstiden
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Luk 7,11-17
Søndag 27. september. 18
søndag i treenighetstiden
11.00: Høsttakkefest
ved Gunnar Kolaas. Dåp.
4 årsbok, Åpen barnehage og
KFUK speidere
Takkoffer til: 1. Loddefjord
KFUK-speidere.
Matt 8,5-13.

Form.treff høst

3. september: Byvandring med Quiz
1.oktober: Bergen Vest seniorteater
5. november: Fana formiddagskor og
fiolinist Elizabeth Andersen
3. desember: Adventsmøte
Velkommen til hyggetreff med gjester,
andakt, utlodning og bevertning!
Alle møter starter kl. 12.

Vil du
være
frivillig?

Mandag 26. oktober kl. 19.00 i
kirkekjelleren. Denne kvelden taler
prest Nobukazu Imazu over temaet:
«Hvordan leder Gud oss?».

Ønsker du å få besøk av en som er
frivillig? Kontakt Mai-Britt Sørensen
på tlf. 55 30 81 27.

Mandag 16. november kl. 19.00 i
kirkekjelleren. Denne kvelden taler
Annie Schaug over temaet:
«Hvordan kan jeg stå imot det onde?»
Et enkelt kveldsmåltid blir servert hver
kveld. Du er hjertelig velkommen.

Ønsker du å bli frivillig besøker for
en besøksvenn? Kontakt Mai-Britt
Sørensen på tlf. 55 30 81 27.
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Kurs for besøkere
Diakoniutvalgene i Loddefjord
og Olsvik, og Frivilligsentralen i
Laksevåg, forsøker hvert år å gi
besøkerne og dem som kan ønske å
bli besøkere litt faglig påfyll.
Den 15. april fant årets kurs sted i
menighetssalen i Olsvik. Selv om
kommunikasjonen hadde sviktet
slik at Loddefjord bare stilte med
en person, hadde 14 besøkere og
forhåpentligvis kommende besøkere
møtt frem i menighetsalen. Ekstra
kjekt var det at vår nyansatte diakon,
Mai-Britt Sørensen, kom selv om hun
hadde tiltrådt bare to dager før. Før
foredragene begynte, koste vi oss med
kaffe og kaker.
Foreleserne denne gangen var først
vår egen menighetsrådsleder, Lars
Kristian Stendahl Gjervik, som er

utdannet sosionom. Han snakket om
hjelpeapparatet. Hvilken muligheter
finnes for å få hjelp og hvor skal man
henvende seg? Deretter snakket
sykepleier Ågot Vinje Vårdal, ved
Psykiatrisk helse Laksevåg, om psykisk
helse, hva som påvirker den og hjelpen
man kan få, hvis det er behov for det.
Emnene kunne kanskje være egnet til å
skremme folk fra å bli besøkere, for man
kunne kanskje tro at våre besøksvenner
har all verdens problemer. Derfor måtte
det presiseres at slik er det ikke. De
vi besøker er vanlige, svært sosiale
mennesker, som på grunn av alder eller
sykdom ikke lenger kommer så mye ut
som de ønsker. Vi besøkere bare en
venn som kommer på besøk.
Fordi vi ønsker at folk skal kunne
komme på kursene våre uten å forplikte

seg til å bli besøkere, skriver vi ikke opp
navnene på dem som kommer. Derfor,
hvis du som var der, kan tenke deg
å bli besøker, vær snill å kontakte
diakon Mai-Britt.
Vi kan trøste deg som ikke kunne
komme denne gangen, at du får en ny
sjanse med et nytt emne neste år.
Tekst og foto: Ingelin Hoff-Larsen

Besøkstid gir glede
bordet og praten går. Kristine ble enke
for tre år siden og flyttet i fjor til Frieda
Fasmer. Mange av møblene som hun
hadde, måtte hun la stå igjen. Hun måtte
få plass til en ny tilværelse. I dag bor
Kristine i sin egen leilighet og har ofte
kontakt med mange av de andre i huset.

93-årige Kristine Kjørlaug får jevnlig
besøk av besøksvennen Ingelin Hoff
Larsen. – Jeg tror alle ville ha likt å
få besøk, sier Kristine, som bor på
Frieda Fasmer.
Ingelin er en av de frivillige i Olsvik
besøkstjeneste, som nettopp har holdt
kurs for frivillige besøkere.
– Da jeg var jenteunge måtte jeg og
søsteren gå ut med menighetsbladet,
forteller Kristine Ingelin, som er blitt
invitert inn i hennes stue. De mange
bilder på veggene vitner om et langt liv.
Kristine har flere minner som hun deler
med Ingelin. Der står kaffe og kake på
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Kristine tror at mange flere ville ha
likt besøk
For Kristine som kjenner mange og
tidligere var med i diakoniutvalget, er
besøkstjenesten blitt til en viktig del av
hverdagen. Kristine får besøk med 14
dagers mellomrom. – Jeg tar imot alle
som kommer jeg, sier Kristine smilende
og fortsetter: – Jeg liker å få besøk.
Ensomhet er ikke noe for meg. Kristine
forteller, at hun tror at alle som sitter
alene ville like å få besøk.
Det første møte med en besøksvenn
Det kan kanskje være grenseoverskridende for noen å besøke
en person som ikke man kjenner på
forhånd. Men for Kristine og Ingelin var
det nå en annen sak. De fant begge fort
ut at de hadde mange felles bekjente.

Ikke nok med det, så hadde de i tillegg
felles familie. Før Ingelin går hjem gir de
hverandre en klem. – Det var akkurat
som at komme hjem til min svigermor,
forteller Ingelin, som nå er fast tilknyttet
besøkstjenesten.

Tekst: Diakon Mai-Britt Sørensen

Ønsker du å bli
besøksvenn?
Kontakt diakon MaiBritt Sørensen på
tlf. 55 30 81 27 eller
400 48 529. Du kan
også sende e-post til
mai-britt.sorensen
@bergen.kirken.no.

Kontaktseminar i Portugal
Sammen med 24 andre deltakere, fra
Norge, Frankrike, Italia, Kroatia, Kypros,
Portugal, Spania og Tyrkia, har jeg deltatt
på et såkalt kontaktseminar i landsbyen
Vila da Marmeleira utenfor Lisboa i
Portugal.
Arrangør var Erasmus+. Dette er EUs
program for utdanning, opplæring, ungdom
og idrett. Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+
støtter prosjekter med ungdom (13-30) og
de som jobber med ungdom: frivillig arbeid,
ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter,
kurs, hospitering, strategiske partnerskap
mellom organisasjoner og transnasjonale
ungdomsinitiativ. I tillegg tilbyr Aktiv Ungdom
en rekke kurs for ungdomsarbeidere.
Formålet med seminaret var å knytte
kontakter mellom ungdom i nord og sør av
Europa.
I tillegg til å møte potensielle partnere,
fikk vi opplæring i prosjektutvikling og
søknadsskriving. Prosjektene fordeles under
tre hovedtiltak:
Mobilitet
Dette kan være internasjonal utveksling
mellom ungdomsgrupper (13-30 år),
europeisk volontørtjeneste, ungdom 17-30
år som jobber frivillig i ikke-kommersielle

Dugnad
Du har kanskje lagt merke til at det i det
siste er ryddet opp i området rundt kirken.
Beplantningene, som etter 25 år var blitt
noe overgrodde, er blitt kraftig beskåret.
Akkurat i år ser de noe ribbet ut, men
fagfolk forsikrer oss om at de vil skyte
på nytt og bli penere enn på mange år.
Kantstener er blitt reparert og vil nå være i
god orden i flere år fremover.
Vinterstorm i februar veltet ca. 50 store
trær rett syd for kirken. Dette skjedde dels
på kirkens område, dels hos naboen. I
samarbeid med naboen har vi fått ryddet opp,
forhåpentligvis vil det gro pent til igjen.
Som vanlig har vi benyttet tiden rett før
konfirmasjonsgudstjenestene til å fjerne
etterlatenskapene etter vinteren. Dette må
vi greie selv, så en dugnad ble organisert.

prosjekter i Europa, opplæring for
ungdomsarbeidere og opplæringsaktiviteter
for de som jobber med ungdom.
Samarbeid
Strategiske partnerskap
Organisasjoner samarbeider for å utvikle og
iverksette innovativ praksis. Prosjektene kan
være mellom ulike aktører på ungdomsfeltet,
men også samarbeidsprosjekter mellom
aktører fra ungdomsfeltet og utdannings- og
opplæringsfeltet, for eksempel en fritidsklubb
og en skole. Det er stor fleksibilitet når det
gjelder aktiviteter som kan inngå i prosjektene
Transnasjonale ungdomsinitiativ
Ungdomsgrupper setter i gang egne
prosjekter internasjonalt. For ungdom
13-30 år. Disse prosjektene er en del av
prosjekttypen strategiske partnerskap.
Politikkutvikling
Dette kan være ungdomspolitiske møter eller
seminarer om europeisk ungdomspolitikk.
Etter en intens uke med mange nye
bekjentskaper, inntrykk og ny kunnskap,
ser jeg fram til å prøve å gjennomføre et
partnerskap. Jeg har innledet et samarbeid
med folk i Portugal og Tyrkia med tanke
på å få til et opplegg som bl.a. involverer

religionsdialog. Arbeidstittelen er «the
difference is richness». Håpet mitt er at vi
neste vår/sommer får til en tur til Antakia
(Antiokia) i Tyrkia, som bl.a. er kjent for å ha
en av verdens eldste kirker.
Tekst og foto: Hans-Petter Dahl

Plassen ble kostet, sand, løv og barnåler
ble fjernet. Vi ønsker å slippe sandstormer
når plassen foran kirken er tørr, men med
alt regnet hittil i vår, hadde det kanskje gått
bra likevel? Det ble også rusket litt opp i
blomsterbedene ved inngangen.
I år var det en ekstra oppgave å ta seg av.
Grusdekket på lekeplassen til barnehagen
var blitt noe sparsomt. Da vi kom til
dugnaden, var det tippet et lastebillass med
fin grus ved inngangen til lekeplassen. Den
måtte vi få fordelt utover. Tungt og slitsomt
arbeide, men vi var flere om oppgaven, og
med godt humør gikk arbeidet raskt unna.
En dugnad er slett ikke bare strev, da
arbeidet var gjort, koste vi oss med kaffe og
nystekte vafler. Praten gikk livlig og humøret
var på topp, for været viste seg fra sin beste
side denne dagen. Faktisk en av de varmeste
vårdagene vi har hatt i år. Det hjelper å ha
gode kontakter!
Neste år er det sikkert nye oppgaver å ta

seg av på vårdugnaden. Da er du hjertelig
velkommen til å ta del både i arbeidet og i
kaffen med noe attåt.
Tekst: Arne I. Tandberg
Foto: Bjarne B. L. Andersen
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Ole Paus

Foto: Nina Djerv

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

18. oktober kl. 19.00 i Olsvik kirke
Forhåndssalg av billetter på
www.billettservice.no

Lik oss på
Støtte menighetens arbeid?
Send SMS
«Olsvik 80» til 2108
for å gi 80 kroner.

Salmar over grenser
Salmekveld i Olsvik kirke
Søndag 27. september kl. 19.00

Møte med salmediktaren Arve
Brunvoll.
Strykegruppe v/Helge Stokke
Hanne Vatnøy, sang
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Kollekt ved utgangen

Arve Brunvoll er født i 1937 i
Molde. Han har vore fyrsteammanuensis, professor og rektor
ved NLA. I den nye salmeboka er
han representert med 7 originale
salmetekster og 44 omsetjingar.

