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Kandidatene til Olsvik menighetsråd
Yngve Jørgensen
(59), rektor
Erfaring:
Lærerutdannet,
skoleleder,
fagforeningsleder,
ungdomsleder,
medlem i
menighetsrådet.
Satsingsområder:
Gudstjenesten, barne- og ungdomsarbeid, frivillighet og menighetsliv.
Brith Sissel
Barsnes Bjordal
(57), free-lance
sanger
Erfaring:
Medlem av Olsvik
menighetsråd
2011-2015, tannteknikkerlærling,
tannlegeassistentstudiet, diverse sang- og
musikkstudier.
Satsingsområder:
Musikk, gudstjenesten, konserter, kunst
og kultur, barne/tweenskor. Har vært
aktiv i Olsvik menighet i ca. 20 år, alle
år en del av musikklivet i kirken. Har
vært leder for kor, baby-småbarnssang
og utøvende musiker. De siste årene
har jeg også vært aktiv i kunst og
kultur. Jeg leder formiddagstreffene for
voksne og bruker mitt engasjement til
å få mer kultur inn i kirken.Jeg brenner
for å få mer musikk inn i gudstjenesten.
Ønsker å få andre musikkutrykk, både
instrumentale og sang i gudstjenestene,
konserter osv. Jobbe mer for å få kor
tilbake til kirken. Satse mer på barn,
tweens, å skape et miljø som tiltrekkes
barn/unge til å delta i Olsvik menighet
både i gudstjenesten, få opp igjen
barnas og søndagsskole. Arbeidet med
voksne/eldre er også et arbeid jeg synes
er viktig og som jeg trives med. Det å ta
den godt voksne på alvor. Få til gode”
treff” med dyktige gester, gode ord og
et nært og godt miljø. Det å få brukerne
til å føle trygghet, gjestfrihet, bli sett er
noe jeg jobber mye med og føler vi som
frivillige har klart å få til. I dette arbeidet
er det viktig at frivillige føler på at det er
frivillig og jeg er hele tiden på ” vakt” for
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at ikke noen føler det blir for stort arbeid.
Øyvind Sundfør
Stokke-Zahl (29),
student/fotograf
Erfaring:
Medlem av Olsvik
menighetsråd
2011-2015,
redaktør av
menighetsbladet
siden 2012.
Satsingsområder:
Frivillighet, kommunikasjon, kultur
og unge voksne. Er for en åpen og
inkluderende kirke, uten diskriminering
av hverken homofile eller andre. Synes
det er viktig at kirken er en sentral del av
lokalmiljøet.
Ingelin Hoff
Larsen (71),
pensjonert lektor
Erfaring:
Studier, arbeidserfaring, offentlige
og kirkelige verv
og oppgaver,
m.m. Lektor med
fagene klassisk
arkeologi, historie, tysk, samt ped.
sem og veiledningspedagokikk. Vara
i menighetsrådet denne perioden.
Formann i diakoniutvalget og basarkomiteen.
Satsingsområder:
Diakoni i alle former. Gift og har
to barn, 3 barnebarn. Var 43 år i
ungdomsskolen, først 8 år på Lyderhorn
skole, og så fra 1978 til jeg gikk av som
skolerådgiver på Håstein skole. Fordi
jeg har jobbet mye med vanskeligstilte
unge, er barne- og ungdomsarbeidet
viktig for meg. Har sammen med
diakoniutvalget og diakonen arbeidet
aktiv for å få i stand en besøkstjeneste.
Denne er nå i drift, men vi ønsker å
utvide den, for vi tror det er mange som
av forskjellige grunner ikke kommer
seg ut på egenhånd enten på grunn av
sykdom eller på grunn av alder. Da er
det lett å bli sittende for mye alene.

Arthur Martin
Pilskog (64),
institusjonsprest
Erfaring:
Utdannet prest på
Menighetsfakultet
i Oslo, misjonær
i Normisjon
(Santalmisjon) i
Ecuador, sittet i
menighetsrådet tidligere, frivillig i Kristen
Interkulturelt arbeid (KIA) Bjørgvin.
Satsingsområder:
Gudstjenestene og temakvelder/
bibeltimer. Undervisning i bibelske
emner og troslære i mindre samlinger.
Der vi deler tanker om det å ha en
kristen tro midt i hverdagen. Inspirasjon
til kristenlivet og utfordring til tjeneste/
deltagelse. Olsvik menighet er en
aktiv kirke. Gjennom hele uken
er det samlinger for mange i ulike
aldersgrupper. Dette må vi støtte og
oppmuntre.
Annie K. Sofie
O. Schaug (57),
forkynner
Erfaring:
Ansgar
Bbibelskole,
Bibelskole
Levende Ord.
Coach 1 år, BI.
Satsingsområder: Bibelundervisning
og arbeid blant unge voksne
Bodil Ingebjørg
Angelvik (69),
pensjonist
Erfaring:
Saksbehandler
hos Fylkesmannen i
Hordaland.
Medlem av kunstog kulturkomiteen
i Olsvik kirke. Har vært medlem av
menighetsrådet i Olsvik tidligere. Vært
meddommer i Bergen Tingrett i 12 år.
Satsingsområder:
Kunst og kultur i kirken. Ungdomsarbeid.
Var med og startet Olsvik TenSing.

d
Trives som pensjonist. Opptatt av
at kirken klarer å være åpen og
inkluderende for alle i menigheten.
Lars Kristian
Stendahl Gjervik
(39), sosionom
Erfaring:
Leder, Olsvik
menighetsråd
2009-2015.
Bachelor i
sosialt arbeid.
Masterdiplom
i verdibasert ledelse. Leder i Olsvik
menighetsråd siste 6 år, medlem av
Bergen kirkelige fellesråd siste 4 år.
Tidl. Erfaring fra Norges KFUK-KFUMs
styrende organer på lokalt, regional og
nasjonalt nivå. Har jobbet som sosionom
på Olsvik barne- og ungdomsskole siste
8 år, har tidligere arbeidserfaring fra
blant annet barnevern og sosialtjeneste.
Satsingsområder:
Jeg ønsker å fortsette arbeidet med
å skape en åpen og raus folkekirke.
En kirke der alle skal føle seg
velkommen, sett og ivaretatt. Jeg
jobber for full likestilling på alle nivå.
Dette innebærer at kirken må slutte
å diskriminere kvinner og homofile.
Jeg ønsker å fortsette arbeidet med
gudstjenestereformen, med det mål
at flere opplever det som relevant
og verdifullt og gå på Gudstjeneste.
Samtidig er jeg veldig opptatt av at
kirken er mye mer en gudstjeneste på
søndag kl. 11. Å fylle kirken med liv syv
dager i uken er et viktig mål for meg. Jeg
mener at den neste store satsningen i
Olsvik bør være på diakonifeltet. Diakoni
er kirkens omsorgsarbeid og det er et
økende behov i samfunnet for arbeid
på dette feltet. Særlig kan nevnes
ensomhet blant eldre, økende fattigdom
– familier som sliter økonomisk, press
på barn og unge som gjør at mange har
psykiske problemer. Til slutt vil jeg si
at det er viktig for meg at vi gjør noen
konkret og aktivt i forhold til sosial uro
og nød i verden. Derfor vil jeg styrke
våre forpliktelser i forhold til bistand og
humanitær hjelp.

Anette Fjæra
Hermansen (37),
lærer
Erfaring:
Medlem Olsvik
menighetsråd
2009-2011.
Dirigent, Olsvik
TenSing
Satsingsområder:
Ungdomsarbeid. Jeg er lærer og jobber
på en barneskole i Laksevåg bydel. Jeg
trives veldig godt med å jobbe med barn
og unge, og har vært aktiv i menigheten
gjennom tensingarbeidet i nærmere
20 år. Det er viktig at menigheten har
et godt tilbud til barn og ungdom i vårt
område.
Victoria Sofie
Sundal Larsen
(20), Barne- og
ungdomsarbeider
Erfaring:
Elevrådsrepresentant
2010/2011.
Elevrådsstyret
2011-, tittel: Rettighetsansvarlig. Leder
i Olsvik TenSing fra 2012. Styreleder
i Olsvik TenSing, 2014. Medlem av
diakoniutvalget 2014/2015.
Satsingsområder:
Jeg har fagbrev som barne- og
ungdomsarbeider, og jobber på
forsterket avdeling ved Loddefjord skole.
Jeg er leder i Olsvik TenSing, og
medlem av diakoniutvalget, og driver
ellers med musikk og fotball på fritiden.
Arne Ingar
Tandberg (70),
pensjonist
Erfaring:
Utdannet adjunkt.
Mer enn 30 år
som lærer på
barnetrinnet.
Har 18 år i
menighetsrådet i
Olsvik. Aktiv i menighet som tekstleser
medliturg og mye annet

Satsingsområder:
Arbeid blant unge voksne. Er travel
pensjonist og enkemann. Ønsker
at kirken skal være et sted for alle
aldersgrupper hele uken! Opptatt
av å styrke gudstjenestelivet, øke
kunnskapen om vår egen tro, støtte opp
om temakvelder. Vi må få bedre fart på
givertjenesten for å styrke menighetens
økonomi.
Bjarte Husa (49),
tømrer
Erfaring:
Jeg har jobbet
som kirketjener
i Olsvik kirke i
ca. 15 år og var
siden leder for et
kirketjenerteam
som hadde
Laksevåg prosti som sitt arbeidsområde.
Jeg har de siste syv årene jobbet som
tømrer. I fem av disse årene har jeg
jobbet med restaurering av Mariakirken
i Bergen. I hele denne perioden har jeg
hatt Bergen kirkelige fellesråd som min
arbeidsgiver.
Satsingsområder:
Barne- og ungdomsarbeidet. Jeg har
bodd i Olsvik menighet i 25 år og jeg
har i hele den tiden hatt et nært forhold
til Olsvik kirke. Jeg er gift, har fire barn i
alderen 7-15 år.
Ida Doksæter
(30), ingeniør
Erfaring:
Medlem av Olsvik
Menighetsråd fra
2005-2015.
Nestleder av
Olsvik Menighetsråd fra 2009-2011.
Leder i Olsvik
Søndagsskole 1998-2006
Satsingsområder:
Et variert barne og ungdomstilbud.
Olsvik som kulturkirke for hele Bergen.
Ønsker at barn og ungdom skal følge
seg velkommen i kirken ved å ta dem
imot med et variert tilbud. Ønsker at
Olsvik kirke skal bli en kulturkirke for
hele Bergen, der barn og voksne skal få
gode opplevelser.
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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

Valgpresentasjon
fra valgrådet i
Bjørgvin bispedømme

Hvem vil du
skal styre
i kirken?
Du er med på å bestemme hvem som skal
sitte i bispedømmerådet og på Kirkemøtet,
kirkens «storting» i perioden 2016 – 2019.

Bli kjent med kandidatene:
• Hvem er de? • Hvilken erfaring har de?
• Hvorfor stiller de til valg? • Hva mener de?

Kort presentasjon på de neste
sidene. Fyldig presentasjon på
kirken.no/bjorgvin eller kirkevalget.no
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De nominerte til Bjørgvin
rgvin b
Det er en nominasjonskomité som har satt
opp listen. Nominasjonskomitéen er valgt
av representanter fra menighetsrådene,
med ett medlem fra hvert prosti. Listen er
satt opp på bakgrunn av forslag fra menighetsråd, ungdomsrådet i bispedømmet og
forslag fra medlemmene i nominasjonskomitéen. Komitéen har lagt vekt på at begge
kjønn skal være representert med minst 40
prosent og at listen skal inneholde minst 20
prosent kandidater under 30 år. Det er videre lagt vekt på å tilstrebe bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål.

1. Inger Helene
Thingvold Nordeide
54 år. Selvstendig næringsdrivende. Førde, Sunnfjord
prosti.

Erfaring: Leder Bjørgvin bispedømmeråd,
søndagsskolelærer, gudstjenesteutvalg,
kirkeblad, helse- og sosialutvalg i kommunen,
styre folkehøgskole. Stiller til valg fordi jeg
ønsker å være med å påvirke i de valgene
kirken skal gjøre etter skille fra staten.

for kirken og for det den kan bety for den
enkelte og for lokalsamfunnet. Jeg er urolig for
utviklingen bak og jeg er redd for at kirken er i
ferd med å bli mer og mer konform og at det
dermed blir lavere takhøyde og høyere terskel.
Det er viktig å ta tak i bl.a. finansiering nå når
kirken blir mer selvstyrt. Med min bakgrunn fra
økonomi og strategi og mitt engasjement som
kirkemedlem, tror jeg at jeg kan bidra.

4. Andreas
Skeidsvoll
23 år. Student, Universitetet
i Bergen. Osterøy, Åsane
prosti.

Erfaring: Menighetsråd. Ettåring i kirken.
Student-KRIK, kor og ungdomsforening og
menighetsarbeid. Stiller til valg fordi jeg
ønsker å bidra med tanker og ideer om hvordan kirken kan løse de store utfordringene
den står overfor i tiden framover. Jeg ønsker
å være en ung stemme i bispedømmerådet
og på Kirkemøtet, og jeg håper at min erfaring
fra flere kristne ungdoms- og studentmiljø kan
være med på å gi et nytt perspektiv på sakene
som blir tatt opp i disse organene.

2. Nora Sætre
Baartvedt

5. Berit Nøst
Dale

21 år. Student, Fyllingsdalen
videregående skole. Voss,
Hardanger og Voss prosti.

63 år. Høgskolelektor NLA/
Lærerhøgskolen. Meland,
Nordhordland prosti.

Erfaring: Leder av Ungdomsrådet i Bjørgvin,
medl. klokkerlaget i Voss, delegat Ungdommens kirkemøte (UKM) 13 og UKM-delegat
til Kirkemøtet 2014. Stiller til valg fordi det er
viktig for meg at kirken, i denne tiden med
endring, er til stede i samfunnet og bidrar med
positive verdier. Samtidig er det viktig at vi fortsatt opprettholder de tradisjoner og retningslinjer som vi selv kjenner oss igjen i. Jeg vil
gjerne være med å komme fram til noe som
sikrer en god framtid for kirken vår.

3. Karl Johan
Kirkebø
65 år. Markedsdirektør.
Bønes, Fana prosti.

Erfaring: Medlem og leder i menighetsråd,
Stiftelsen Bønes interimskirke, menighetsblad, medlem fellesråd og medlem/leder
prostiråd. President i lokal Lions club. Stiller til
valg fordi jeg har et brennende engasjement

Erfaring: Medlem i Bjørgvin bispedømmeråd,
medlem og nestleder i menighetsråd. Medlem landsstyre og kontrollkomité i Normisjon.
Ansattes repr. styret for NLA Høgskolen og
vara til styret i Dronning Mauds minne Høgskole. Stiller til valg fordi jeg har blitt spurt
om det, kanskje fordi jeg har erfaring fra
bispedømmeråd og Kirkemøtet denne siste
perioden. Som lek kirkegjenger i egen menighet ser jeg det som positivt at folk på grunnplanet er med og bestemmer hvor kirken skal
gå videre i den nye situasjonen som kirkesamfunn heller enn statskirke.

motivert til å jobbe for at kirken skal være relevant i barn og unge sitt liv. Dette må vi holde
varmt på alle nivå i kirken. I troen på Jesus er
vi kalt til et livslangt disippelskap – og kirken
må møte barnefamiliene, ungdommene og
de unge voksne sine behov for kristent fellesskap på en måte som er relevant for dem.

7. Liv R.
Ågotnes
48 år. TSP Group Manager
and System Administrator.
Fjell, Vesthordland prosti.

Erfaring: Avdelingsleder for personal- og
serviceavd. ved Bjørgvin bispedømmekontor.
Kirkeverge, leder kirkelydsutvalg, medlem
menighetsråd, medlem landsrådet i KA.
Stiller til valg fordi jeg er glad i kirken, og
håper jeg kan gjøre nytte for meg med min
kompetanse innen personal og organisasjon
og min brede erfaring innenfor ulike arbeidslag i kirken.

8. Ida
Lindøe
48 år. Lektor, Kvam
ungdomsskule. Ålvik,
Hardanger og Voss prosti.

Erfaring: Leder menighetsråd og medlem
fellesråd og trosopplæringsutvalg. Medlem
og leder Emmaus (nå Kirkelig dialogsenter
Bergen). Medlem kvinneutvalget i Bjørgvin.
Stiller til valg fordi jeg håper å kunne bidra
positivt med min erfaring og kompetanse fra
kirkelig arbeid i mer enn 25 år. Bakgrunnen
min som religionsviter er også relevant. Jeg
har et stort ønske om at så mange som mulig
skal få oppleve Den norske kirke som et godt
sted å komme til og få bo i. Lav terskel, inkludering i fokus. Være en god arbeidsgiver.
Kirken må både klare å tilpasse seg slik hverdag og helg er for folk flest i dag, samtidig
som den skal ta vare på tradisjoner både fra
kirkelivet i Norge og hente inspirasjon fra den
verdensvide kirken gjennom historien.

6. Marius
Økland

9. Vemund
Øiestad

29 år. Adm. leder, Normisjon
reg. Sogn og Fjordane. Bremnes, Sunnhordland prosti.

67 år. Tannlege i Sogn og
Fjordane fylkeskommune.
Norsida sokn, Nordfjord prosti.

Erfaring: Konfirmantlærer. Styre- og lederverv
i Indremisjonssamskipnaden og Normisjon.
Søndagsskolelærer. Stiller til valg fordi jeg er

Erfaring: Medlem menighetsråd. Leder fellesråd og prostiråd. Varamedlem Etisk råd i Den
norske tannlegeforening. Stiller til valg fordi

bispedø
bispedømmeråd 2016 -19
jeg er opptatt av utviklingen i kirken. Med bakgrunn både fra menighetsråd og fellesråd i 18
år, har jeg en god del kunnskap og erfaring
som vil være viktig å ta med seg i de utfordringer kirken står overfor de nærmeste årene.

10. Per
Hilleren
56 år. Bonde,
Stedje, Sogn prosti.

Erfaring: Lederverv i regionale utvalg knyttet
til landbruksforvaltning. Styreleder Lyngmo
Ungdomssenter. Menighetsråd og prostiråd.
Stiller til valg fordi jeg ønsker å være med å
bidra til å styrke Den norske kirke sin posisjon.

11. Inge Wilhelm
Økland
27 år. Barne- og ungdomsarb. i Indremisjonsforb. Sandviken, Bergen domprosti.

Erfaring: Varamedlem ungdomsrådet i Bjørgvin. Konfirmantleder. Stiller til valg fordi det
er en veldig spennende tid kirken er inne i nå,
og valg gjort i neste periode kan få store konsekvenser for kirkens framtid. Jeg tror det kan
være positivt med noen ungdommer i bispedømmerådet.

12. Hildegunn
Kalvenes
68 år. Pensjonert helsesøster. Austevoll, Fana
prosti.

Erfaring: Leder menighetsråd. Helsesøster.
Meddommer Heradsretten. Stiller til valg fordi
jeg ser på kirken som en stor misjonsmark.
Viktig at det er klar forkynning til omvending og
frelse. Ønsker å være med å fremme at kirken
står på Guds ord.

13. Bjørn Sandvik
Sølsnæs
20 år. Student.
Leikanger, Sogn prosti.

Erfaring: Fylkesstyremedlem i Senterungdo-

men Sogn og Fjordane, Leder i Senterungdomen Midtre Sogn, Leder i Leikanger bondelag, Leder i Leikanger mållag. Stiller til valg

fordi jeg er reflektert og engasjert. Jeg kjenner
meg hjemme i kirken, og vil gjerne bruke engasjementet mitt på å forvalte den videre. Vi
lever i en spennende tid og står foran store
endringer. Jeg er løsningsorientert og tror jeg
kan bidra positivt og konstruktivt i de prosessene som kommer.

med å styrke og videreutvikle trosopplæring
for barn, familie og menighet. Jeg vil arbeide
for Den norske kirke som en proaktiv og dynamisk kirkelig organisasjon som lokalt og nasjonalt motiverer som konkret trossamfunn og
folkekirke. Jeg vil være en medspiller i arbeidet
med dialog mellom tros- og livssynsamfunn
for kjennskap, trygghet og respekt.

14. Kjellfrid Torunn
Mæland

Supplerende kandidat:

64 år. Førsteamanuensis i
pedagogikk ved HSH. Stord,
Sunnhordland prosti.

65 år. Førsteamanuensis.
Fjell, Vesthordland prosti.

Erfaring: Medlem i menighetsråd og kirkeakademi. Stiller til valg fordi jeg har fått et konkret spørsmål fra den lokale menigheten. Jeg
ser det meningsfylt og spennende å delta i kirkelig utviklingsarbeid i en tid med store endringer, og der både nasjonale og internasjonale perspektiver hører med.

15. Gunn Ragnhild
Vårdal Helgesen
59 år. Selvstendig næringsdrivende. Selje, Nordfjord
prosti.

Erfaring: Ordfører, Varaordfører, Leder i Nord-

fjordrådet, Leder i hovedutvalg for skole og
barnehage i Selje. Stiller til valg fordi jeg er
spurt om å stille som kandidat, og jeg har et
ønske om å delta.

16. Kjell Jarle
Aadland
66 år. Rådgiver.
Os, Fana prosti.

Erfaring: Os Y’s men klubb president, Y’s men
Region Norge kasserer. Stiller til valg fordi jeg
vil være en representant for mangfoldet.

17. Jostein
Bildøy
49 år. Dagleg leder.
Førde, Sunnfjord prosti.

Erfaring: Mentor/tjeneste i trosopplæring, foredragsholder. Fylkessekretær KrF. Søndagsskolekonsulent. Styremedlem European Lutheran Sundayschool Association. Stiller til
valg fordi jeg vil være en medspiller i arbeidet

Egil Morland

Erfaring: Bjørgvin bispedømmeråd og
Arbeidsutvalget for Kirkerådet, Faglig-etisk
utvalg i Menneskeverd. Varaordfører. Stiller til
valg fordi de siste årene og de kommende er
svært viktige for kirkens framtid, både når det
gjelder ordninger og profil. Det vil ikke være
riktig å «hoppe av» nå, med den erfaringen jeg
har fra disse prosessene. Jeg har nå hatt 1 ½
periode i bispedømmerådet, og er for tiden
også valgt medlem av Kirkerådet.
Supplerende kandidat:

Marte Seip

69 år. Pensjonert lege.
Eidfjord sokn, Hardanger og
Voss prosti.

Erfaring: Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan og
Pakistan. Menighetsråd og fellesråd. Speiderleder. Medlem av diakoniutvalget i Bjørgvin.
Kirkens nødhjelp-kontakt og medlem av
representantskapet. Medlem av Veigrepsstyret. Stiller til valg fordi kirken ligg meg på
hjertet. Vi er nå inne i en viktig organisasjonsoppbyggingsfase. Jeg er opptatt av at strukturer på alle plan må tjene det lokale arbeidet.
Spesielt mener jeg at jeg kan representere
små kommuner og prostier med mange sokn
og kommuner.
De to supplerende kandidatene kom inn etter
nominasjonen med minst 75 forslagsstillere
hver bak seg. Rekkefølgen de står i, er bestemt
ved loddtrekning.
Alder på kandidatene er alder ved utgangen
av 2015.

Mer informasjon om
kandidatene finner du
på kirkevalget.no
www.kirkevalget.no

www.kirkevalget.no

Bli bedre kjent med kandidatene
Les mer om kandidatene på
nettet: kirkevalget.no, eller i
brosjyre du får på ditt lokale
kirkekontor.
Der kan du lese kandidatens svar
på disse spørsmålene:
Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:

1

2

Den norske kirken sitt visjonsdokument (2015-2019) presenterer
Den evangelisk-lutherske folkekirken som

3

Hva mener du om vigsel av like
kjønnede par i Den norske kirke?

• Bekjennende
• Åpen
• Tjenende
• Misjonerende

4

Forholdet mellom staten og kirken
er i endring. Hvilke framtidsutsikter
ser du for rekruttering, organisering
og arbeidsgiveransvar i kirken?

Hvordan vil du arbeide for å
virkeliggjøre dette?

5

Hvordan vil du legge til rette for at
kirken kan holde sammen på tross
av saker med stor uenighet?

Kirkevalget 2015 - kort sagt
●

●

Alle medlemmer av Den norske kirken har stemmerett fra det året de fyller 15.

●

Forhåndsstemming fra 10. august.

●

Kandidatene blir valgt for fire år.

●

●

●

●

Du

13. – 14. september er det kirkevalg i tillegg til kommune- og fylkestingsvalg.
De fleste steder er valget bare den 14. september

I august vil alle med stemmerett få et valgkort i posten med informasjon om
hvor og når de kan stemme.
Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, Den
norske kirken sitt «Storting». Kirkemøtet har en veldig viktig rolle i å styre kirken
nå som den er i ferd med å bli selvstendig i forhold til staten.

kan påvirke
Nominasjonskomiteen sine kandidater er
satt opp på valglisten i prioritert rekkefølge.
Eventuelle kandidater fra supplerende nominasjon står nederst på valglisten uten
nummer. Rekkefølgen har bare noe å si
dersom to kandidater får likt antall
stemmer. Hvert kryss du setter
framfor en kandidat kan derfor ha stor betydning.

Din stemme i det direkte valget er med på å bestemme de fire første kandidatene
som skal inn i bispedømmerådet. Resten av de syv leke representantene blir valgt av
menighetsrådene senere.

I tillegg velger prestene en kandidat og andre kirkelig ansatte en kandidat. Begge disse gruppene har egne kandidatlister.
Biskopen er fast medlem av bispedømmerådet, som har 10 medlemmer.

Slik går du fram når du skal velge kandidater
A
B

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer
- Alle kandidatene på stemmeseddelen får da en stemme hver.
Vil du endre på stemmeseddelen, kan du gi inntil
tre kandidater en tilleggsstemme ved å sette et
kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten.
- Kandidaten får da to stemmer.
- Andre kandidater får en stemme hver.
- Andre endringer vil ikke telle med.
- Det er ikke mulig å stryke kandidater.
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KIRKEVALGET – SKAPER FREMTIDENS KIRKE

dragefjellet.no

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
Emma Vigander Vike, Loddefjord kirke
Tiril Barkald Steen, Haakonsvern kirke
Emmeline Hanssen Daae, Nygård kirke
Erick Wilder Hansen, Loddefjord kirke
Annabelle Leikvoll Larsen,
Austrheim 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

Mathilde Aaberg-Fjell
Adrian Hauken
Sander Hesselberg
Emma Byrknes Larsen
Julia Herdlevær
Aline Victoria Aadland Mellingen
Magnus Kallestad Eriksen
Sara Lønnestad
Andrine Hansen Paulsen
Emilie Gundersen Schnelle

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

Menighetspedagog

Olsvik menighetskontor

døpte

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

døde
Rolf Milne Grieg
Randi Bergheim
Normann Kåre Dale
Rolf Terkelsen
Signe Emilie Johansen
Rolf Stavnes
Olav Torgilstveit

vigde
Cathrine Erstad Holm og Ronald Holm
Takk til alle som brukte giroen i
forrige menighetsblad.
Så langt er det kommet inn over
11.000 kroner!

offer
Mai
25. DUA			
31. Menighetsarbeidet

2 732,00
2 060,00

Juni
07. Kalfarhuset		
14. Menighetsarbeidet
21. Institutt for sjelesorg

2 270,00
2 705,00
3 150,00

Juli
05. Menighetsarbeidet
19. Menighetsarbeidet

3 022,00
3 210,00

August
02. Menighetsarbeidet

2 863,00

Gudstjenester i Olsvik kirke

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

Søndag 6. september. 15.
søndag i treenighetstiden
11.00: Konfirmantpresentasjon
ved Imazu/ Dahl. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Luk 10,38-42
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 11. oktober. 20.
søndag i treenighetstiden
11.00: Hovedgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas. Dåp og
nattverd. Takkoffer til: Norges
KFUK-KFUM, Bjørgvin krets.
Mark 10,2-9

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.

Søndag 18. oktober. 21.
søndag i treenighetstiden
11.00. Ung Messe ved Gunnar
Kolaas. Nattverd.
Takkoffer til: Menighetsarbeidet. Luk 16,19-31.

Søndag 4. oktober. 19.
søndag i treenighetstiden
11.00: Diakoniens dag ved
Nobukazu Imazu. Nattverd.
Takkoffer til: Diakoniarbeidet i
menigheten. Joh 7,14-17		
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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».

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

Kirkevalget 2015 i Olsvik sokn
Ved Kirkevalget 2015 skal det velges
menighetsråd og fire leke medlemmer
til bispedømmerådet. Valget finner sted
14. september 2015
Kl. 09.00 - 21.00, Alvøen skole
Kl. 09.00 - 21.00, Olsvikhallen
Stemmeberettigede ved valget er alle
døpte medlemmer av Den norske kirke
som er over 15 år, eller som fyller 15 år
i 2015.
Forhåndsstemming
Det vil være anledning til å
forhåndsstemme i perioden 10. august 11. september 2015. Forhåndsstemming
i Olsvik sokn vil finne sted:

Åpningstiden, Olsvik menighetskontor
Etter gudstjenesten 30.8, Olsvik kirke
10.8 - 9.9, mandag til fredag kl. 09.00
til 14.00, Bergen Kirkelige Fellesråd,
Vestre Strømkai 7
Valgkort
Alle som er oppført i Den norske kirkes
medlemsregister og har stemmerett,
vil motta valgkort og nærmere
informasjon i løpet av uke 32. Den
som er medlem i Den norske kirke og
ikke mottar valgkortet, bes kontakte
menighetskontoret i Olsvik (se nedenfor)
for å få rettet opp opplysningene i
Den norske kirkes medlemsregister.
Medlemsregisteret er grunnlag for
kirkelig manntall. Den som mottar
valgkort, men ikke er medlem i Den

norske kirke, kan gå frem som beskrevet
på valgkortet for å bli slettet fra
medlemsregisteret.
Ettersyn av manntall
Kirkelig manntall for Olsvik sokn er lagt
ut for ettersyn på menighetskontoret
i Olsvik kirke, Olsvikåsen 109, og er
tilgjengelig for ettersyn i kontorets
ordinære åpningstid i perioden 1. august
til 11. september. Det er kun anledning
til å kontrollere opplysningene som
angår en selv, eller en annen person
som en har fått skriftlig fullmakt fra.
Den som mener at en selv eller noen
annen uriktig er bitt innført eller utelatt
fra manntallet i soknet, kan kreve at
valgstyret retter opp feilen. Kravet skal
være skriftlig og begrunnet.

Ole
Paus

Lik oss på

18. oktober
kl. 19.00 i Olsvik kirke
Foto: Nina Djerv

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

Forhåndssalg av billetter på
www.billettservice.no

