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Kulturuken og Olsvikutstillingen
Kulturelt program

Olsvikutstillingen

Kulturuken i Olsvik og Olsvikutstillingen
arrangeres for 18. gang i år. Den
spilles inn med flott musikk av en
trombonegruppe fra Sotra Storband
og sang og drama av TenSing.
Generalsekretæren i Norske
Kirkeakademier, Kristin Gunleiksrud
Raaum, holder åpningstalen.

Billedkunstnere
16 kunstnere og kunsthåndvekere stiller
ut ved årets Olsvikustilling. De fleste
utstillerne er her for første gang. Det
gjelder billedkunstnerne Kjell PahIversen, Stavanger, Grethe By Rise,
Trondheim og Ingunn van Etten,
Hardanger. De andre billedkunstnerne,
Eva Harr, Gunn Vottestad og Jarle
Rosseland, alle fra Oslo. har vært her
tidligere. De er kjente og etterspurte
billedkunstnere som deltar i utstillinger
over hele landet, og også i utlandet.
Jørgen Holen har også stilt ut ved
Olsvikutstillingen. Han døde for et år
siden. For å hedre hans minne stiller vi
ut noen av hans bilder også i år.

Det første arrangementet starter
allerede lørdag ettermiddag, 17.
oktober, med dukketeaterforestillingen
«Regnbuekråkene» som er en en
fortelling basert på en indiansk legende.
Søndag formiddag er TenSing igjen
aktive som deltakere i Ung Messe, og
søndag kveld venter vi fullsatt kirke når
Ole Paus kommer med seg selv og sin
gitar.

Det er mange som har ønsket å få bedre
kjennskap til Kjell Nupens kirkekunst.
Tirsdag formiddag vil professor Gunnar
Danbolt fortelle om Nupen med spesielt
henblikk på Nupens glasskunst i
kirkerommet.

Kunsthåndverkere
Keramikerne er godt presentert ved
årets utstilling, men de har ulike
uttrykksformer. To keramilkere er nye:
Janne Rennemo og Turid Vikene. Janne
Rennemo fra Trondheim, arbeider med
keramikk og lekker porselen. Dekoren
er i fargerik retrodesign inspirert av
farger og mønstre i Afrika og av rette
linjer i vestlig arkitektur. Turid Vikene,
fra Stord, arbeider både med større
utsmykking til offentlige og private bygg
og med enkle skulpturer og bruksting.

Onsdag kveld står et krevende og
aktuelt tema på progammet når prost
Trond Bakkevig holder foredrag om
religionsdialog i Midtøsten. Bakkevig har
vært generalsekretær i Mellomkirkelig
Råd og har i mange år ledet samtaler
mellom religiøse ledere i Midtøsten.

Ingun Dahlin, Trondheim, er en kjent og
kjær utstiller. Mange er de som har gått
hjem fra Olsvikutstillingen har med en
liten engel under armen. Ingun Dahlin
arbeider med skulpturer i keramikk. Hun
har hatt store utsmykkingsoppdrag flere
steder i landet, også til Olsvik kirke.

Etter foredraget blir det videre samtale
om emnet. Her deltar en representant
for Bergen Moske, Kassam Annan, og
Yvonne Wang fra Kirkelig Dialogsenter.
Wang har skrevet doktorgrad om dette
emnet.

Janniche og Adam, Bergen, kommer
igjen i år også. Janniche med sine vakre
bruksting i glade og sterke farger, sine
lysestaker og fat. Adam med skulpturelle
vaser og mugger.

Åpen barnehage får en egen
dukketeaterforestilling på formiddagstid
mandag. Men den vil også være åpen
for andre barn med foreldre.

Det kulturelle programmet avsluttes
fredag med konsert av SolaFidekoret fra Søreide. Koret har et variert
repertoar som spenner fra salmer til
viser, negro spirituals og popmusikk.
Men publikum skal ikke bare høre. De
får delta på noen av numrene. Koret er
forsangere. Publikum synger med. Det
kan bli et spennende eksperiment.
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kunsthåndverker og lager glass som
ligger i brytningen mellom det visuelt
vakre og det funksjonelle, men alltid
med det lille ekstra i en uventet farge
eller form.
Beda Maria Johanson, Bergen, har
deltatt tidligere. Hennes glass og vaser
i sarte farger og klare transparente er
etterspurte. Det er de dansende englene
hennes også. Produktene er vakre og
funksjonelle.
Grete Skarpeid, tekstilkunstner fra Voss
er ny i vår sammenheng. Hun designet
og syr klær av utvalgte økologiske
stoffer, spesielt kjoler, kalt Lilje
kolleksjon. Hun har eget atelier på Voss.
Ny av året er også tekstilhåndverkeren
Astrid Kaurel Øybekk fra Ås. Hun lager
dåpsluer, smekker og kjoler inspirert
av 1700-tallets dåpsdrakter. Luene er
prydet med håndlaget sølv, smekkene
er laget av fargerike silkebrokadestoff.
Det er mye gammel symbolikk i
dåpsplaggene, og de er tenkt å være
arvesmykker i slekten.

Smykkene er i år presentert av Hilde
Rønning Rongevær fra Meland, Hun er
utdannet gullsmed og håndlager alt fra
klassiske diamantsmykker til mer røffe
smykker, samt fantasismykker i sølv og
gull.
Knapstad Glass, Kristiansand, er en
ny utstiller i Olsvik. Jarle Knapstad
og Camilla Knapstad er begge
Grethe By Rise

Danbolt om
Kjell Nupens
glasskunst
Det er sikkert mange som har vært
i Olsvik kirke og sett de vakre og
fargerike glassmaleriene av Kjell Nupen,
som kunne tenke seg å få vite litt mer
om Kjell Nupen og hans kirkekunst. Det
får de anledning til tirsdag 20. oktober
når professor Gunnar Danbolt vil holde
foredrag om Nupen og hans kirkekunst.
Gunnar Danbolt kjente Kjell Nupen
godt og har skrevet bok om Nupens
kunst. Det blir spesielt å kunne sitte i
kirkerommet og betrakte glassmaleriene
mens Danbolt forteller om kunstneren.

Ole Paus

To dukketeaterforestillinger
under årets
Kulturuke

Foto: Nina Djerv

Som en del av kunst- og kulturuken i
Olsvik gleder vi oss til å få arrangere
konsert med Ole Paus søndag 18.
oktober kl. 19.00
Ole Paus – sanger, gitarist og forfatter
– er blitt en kjent og kjær og til tider
utfordrende nasjonalskald. Han har gitt
ut album innenfor visesang, jazz og
rock, og skrevet visebøker og romaner.
Han har samarbeidet med en rekke
norske musikere, bl.a. Kjetil Bjørnstad
og Jonas Fjeld, og har skrevet viser som
er kjent i de fleste miljøer, som Mitt lille
land og Det begynner å bli et liv. Paus
har fått mange utmerkelser, blant annet
Spellemannsprisens hederspris for 1998
og Årets Spellemann for 2013.
Billetter kr. 325,- kan bestilles hos
Billettservice. Eventuelle tiloversblevne
billetter: kr. 300,- ved inngangen.
Konserten støttes av Kulturkontoret i
Fyllingsdalen og Laksevåg.

Ingunn van Etten

Dukketeateret Alveslottet, som
ledes av Anita Berg, kommer med
to forestillinger til Kulturuken. Den
første vises allerede på Kulturukens
åpningsdag lørdag 17. oktober. Da
spilles «Regnbuekråken» som er en
fortelling om mot og vennskap basert på
en gammel indiansk legende. Mandag
19. oktober presenterer dukketeateret
forestillingen «Den lille larven Aldrimett»
som er beregnet på de minste barna.
Forestillingen arrangeres spesielt for
deltakerne i Åpen Barnehage, men
andre familier med småbarn vil også
kunne komme.
Tekst: Reidun O. Andersen

Eva Harr

Foto: Ingvild Festervoll Melien

Grethe By Rise
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Guds Rike er kommet nær. Vil
du være med og leke?
Jesus og etterfølgerne hans gir oss
mange inkluderende invitasjoner.
Gud vil at du og jeg skal bli med, ta
gode valg underveis; for oss selv,
våre medmennesker og for jorden.
Bibelordene forteller og vi bringer
det videre det vi har lest, sett og
hørt: Gud skapte mennesket i sitt
bilde og ga oss oppdraget med å ta
vare på mennesket selv og alt det
skapte. Skaperen ga oss ulike gaver,
talenter og variert utrustning slik at vi
sammen kan forvalte og bruke alt til
felleskapets beste.

himmelen og jorden og alt som er. I den
kristne tradisjon er denne Visdommen,
med stor V, en person, et jeg, identifisert
blant annet med Guds Sønn, Jesus
Kristus.

Å leke er å skape. Jeg har lekt
fantastisk og masse med mine barn,
barnebarn og med andre barnlige. I
sommer har jeg vært med på festival
Korsvei, en tverrkirkelig bevegelse, og
blitt inspirert av inkluderende fellesskap,
oppmuntrende forkynnelse, Baluba og
gledesfull lek. Jeg vil dele med deg noe
andre har gitt.

Sånn er det i leken; Noe nytt blir skapt.
Slik var det «I begynnelsen» hos Gud.
Og når vi mennesker leker, står vi i en
lang og ærerik tradisjon som begynte
den gangen Gud skapte alt som finnes.
Å leke er å la seg bevege av livet. Å la
seg rive med, helhjertet. Det er ikke rart
det er et friskt pust å lese i Bibelen om
kong David som lekte og danset av all
sin kraft for Guds ansikt sammen med
folket sitt (1.Krøn. 13,8). Kan du tenke
deg noen bedre måte å bli som barn
igjen – å ta imot Guds Rike likesom et

I Salomos ordspråk kapittel 8 leser jeg
noen vakre ord om Visdommen som
leker uten stans, mens Gud skaper

«Jeg var der da Gud grunnfestet
himmelen, satte grense for havet og
risset opp jordens grunnvoller. Jeg
var byggmester hos ham. Jeg var til
glede for ham dag etter dag og lekte
stadig for hans ansikt. Jeg lekte på
hele hans vide jord og hadde min fryd i
menneskebarna.»

lite barn? Vi trenger å leke.
Så er det fristende å analysere og
begrunne: å si at lek er bra fordi det
bygger fellesskap, fordi glede er
helsebringende, fordi leken hjelper oss
til hengivelse og tilstedeværelse, til
læring og refleksjon. Og jo da. Men så
er det jo lekens skatt nettopp at den ikke
er til for å oppnå noe annet. Eller for å si
det med den svenske forfatteren Tomas
Sjödin: Det handler om «den velsignede
unyttigheten». For livet er så my mer
enn det nyttige, effektive og lønnsomme.
Vi har bare godt av å leke med andre
eller bare å sitte å «kope» ut over havet
og naturen av og til.
Alt har sin tid. Jeg vil oppmuntre deg
til både og: å leve, leke, forvalte, ta
imot, dele og ta gode valg. Velkommen
til å være med når Gud og mennesker
skaper noe i Olsvik kirke med
livsområder nær deg.
Velsignet tid til deg og dine.
Tekst: Gunnar Kolaas, sokneprest.

Min salme
I dag har jeg lyst til å skrive om en
salme som alltid har betydd mye for
meg og som, etter at vi hadde den i
bryllupet vårt, er blitt enda viktigere.
Lean on me, skrevet av Bill Withers
(77) i 1972, nr. 646 i Norsk salmebok,
er ”min salme” i dag.
Bill Withers er en afro-amerikansk
sanger, født og oppvokst i sørstatene i
USA. Etter lang militærtjeneste og jobb
på fabrikk, var det i Los Angeles han
etablerte seg som musiker på 70-tallet.
”Lean on me” er fra hans andre album;
”Still Bill”, som kom ut i 1972.
Om teksten sier han at siden han kom
4 Olsvik menighetsblad 4-2015

fra et landlig område, var det naturlig
for ham å synge om samhold, det å
kunne stole på andre og få hjelp av
andre, som sangen handler om. Videre
kommenterer han at en fyr som kommer
fra f.eks. New York, ikke ville funnet det
naturlig å lage en slik tekst. I New York
ignorerer mennesker som ligger på
fortauet, og dersom det ligger en død
person i veikanten vil det ta åtte dager
før noen gjør noe med at det. Withers
mener hvordan man er person og hva
man har blitt preget av i livet, påvirker
hva man skriver tekster om. Dermed
var det naturlig for ham å skrive om en
setting der folk bryr seg om hverandre
og er mindre redde.

Helt siden jeg begynte i TenSing har
”Lean on me” vært med. Det er en
fengende melodi som er lett å spille og
lett og synge. Og når teksten i tillegg
inspirerer til å ta vare på hverandre og
tørre å spørre om hjelp når man trenger
det, så er dette en salme jeg setter høyt
og som alltid kommer til å ha en spesiell
plass.
Lean on me, when you’re not strong.
I’ll be your friend, I’ll help you carry on.
For it won’t be long ’til I’m gonna need
somebody to lean on.
Tekst: Sven-Ove Rostrup

Kirkevalget

Lederens hjørne

Ved menighetsrådsleder Lars Kristan Stendahl Gjervik

Etter en intens valgdag og et langt
tellemøte på valgdagen 14. september,
kan vi presentere resultatene fra valget
av nytt sokneråd i Olsvik. Det var en
fin stemning i valglokalene og mange
hyggelige velgere tok turen innom. En
del personer hadde også benyttet seg
av muligheten til å forhåndsstemme på
kirkekontoret. Takk til alle som deltok i
avviklingen av valget i Olsvikhallen og
på Alvøen skole.
Tellingen viser at det ble registrert 633
stemmer, som gir en valgdeltakelse
på 8 prosent, noe som er en betydelig
oppgang siden valget for fire år siden.
Det nye menighetsrådet konstituerer seg
selv på sitt første møte og tiltrer formelt
1. november.
Vi ønsker det nye menighetsrådet Guds
velsignelse i sitt arbeid!

Menighetsrådet består av:
Valgte medlemmer
1. Lars Kristian Stendahl Gjervik
2. Øyvind Sundfør Stokke-Zahl
3. Brith Sissel Barsnes Bjordal
4. Yngve Jørgensen
5. Victoria Larsen
6. Ida Doksæter
7. Arthur Martin Pilskog
8. Anette Fjæra Hermansen
Varamedlemmer
1. Ingelin Margrethe Hoff Larsen
2. Bodil Ingebjørg Angelvik
3. Annie Klausine Sofie Ostad Schaug
4. Bjarte Husa
5. Arne Ingar Tandberg

Vi bryr oss - stop mobbing og
krenkelser
Kirken står side om side med de i
lokalsamfunnet som står opp mot
mobbing og krenkelser. Kirken ønsker
å være en viktig aktør som tilbyr trygge
og meningsfulle fellesskap for barn
og unge. Fellesskap og venner er noe
av det viktigste i unge menneskers
liv. I trygge fellesskap kan unge
utvikle seg og vokse i sitt eget tempo
uten å frykte tap av ansikt eller å bli
avvist. Å motvirke sosial ekskludering
er en viktig oppgave for alle som
bidrar i lokalmiljøet, her har vi alle et
ansvar. Gjennom kirkens ansatte og
et hundretalls frivillige, ønsker vi å
være tilstede med aktiviteter og tilbud
7 dager i uken. Disse tilbudene skal
være åpne, inkluderende og trygge.
I 25 år har Olsvik kirke vært her nå,
vi har ikke tenk oss noe sted, du kan
regne med oss - sammen gjør vi en
positiv forskjell for barn og unges
oppvekstmiljø i bydelen.
Ny nettside - ny standard
I smug har Christer van der Meeren og
hans medtenkere designet og skapt en
ny nettside. Saken er den at Christer
dessverre ikke hadde tid til å lage den,
da vi begynte å snakke om det for et

Basar 2015
Sett av lørdag 21. november kl.12.00
til menighetens årlige basar i kirkekjelleren.
Salg av kaffe og kaker m.m.
Salg av husflidprodukter.
Åresalg, bøttelotteri for barn.
Trekning av hovedlotteri.
Vil du bidra med gevinster, kan de
leveres på menighetskontoret innen
15. november.

års tid siden. Men så tok inspirasjonen
over, og tiden la seg til rette. Jeg
må si jeg er mektig imponert over
resultatet. Vår gamle side har høstet
mye skryt for design, brukervennlighet
og innhold. Den nye er så bra at det
blir vanskelig å sammenligne med den
gamle. En stor stor takk til tålmodige
Aina, og til Christer for mange timers
arbeid. En ny standard er satt i
kirkenorge. Velkommen inn.
Takk til menighetsrådet
Når neste blad går i trykken har vi
fått nytt menighetsråd. 1. november
tar det nye rådet over og sittende
råd har fått avløsning. Jeg vil rette
en stor takk til alle som for fire år
siden sa ja til å ta over stafettpinnen
og har tatt ansvar for styringen av
kirken. Menighetsrådsmedlemmene
har gjort et betydelig stykke arbeid
og fortjener stor heder og ære. Tusen
takk. Jeg vil også benytte anledningen
til å takke alle de som takket ja til å ta
ansvar i neste fireårsperiode. Det er
et kjempeflott lag som består av 14
spennende mennesker. Hele laget
blir viktig når vi sammen skal fortelle
nye mennesker om en raus Jesus og
nåden.
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Vi bryr oss!
Torsdag 17. september ble det holdt
en aksjon i Olsvik mot mobbing. Det
var annonsert på Facebook og over
700 stk meldte seg på. Oppmøtet
var like bra som påmeldingen og
stemningen var på topp. Det er
mange som engasjerer seg når noen
i nærmiljøet blir trakassert og det er
oppløftende å se.
Kari-Mette Knappskog er en av de som
er veldig engasjert i saken og holdt også
en appell før toget gikk.
– Stemningen var helt fantastisk! Utrolig
å se at det var så mange som møtte
opp. Jeg er storfornøyd med oppmøte.
Jeg håper dog at alle tok innover
seg det som jeg sa i appellen, sier
Knappskog.
Toget gikk gjennom Olsvik og det var
tilnærmet 17. mai-stemning. Olsvik
Skolekorps var en av organisasjonene
som møtte opp for å gi sin støtte og
de spilte flere «Stopp, ikke mobb»sanger.
– Det var mange som flyttet kamper for
å komme og avlyste treninger, forteller
Knappskog og nevner i fleng:
– Olsvik IL, Loddefjord IL, Vadmyra IL,
Kjøkkelvik IL, Godvik speiderne, Røde
Kors og Bushido Kampsportsenter var
noen av de som møtte opp.
Foreldre må læres opp
Knappskog sin appell handlet mye om
at foreldre må være mer oppmerksom
på hva deres barn driver med på sosiale
medier, de må vite hva som skjer i
barnas liv og de må læres opp i nettvett på lik linje med barna. Det er gjerne
ikke alle som vet alt om hvordan man
oppfører seg på nett, selv om det virker
som om trenden blant unge foreldre i
dag er at de snakker med barna sine om
dette. Knappskog har selv barn i den
aktuelle alderen.
– Jeg snakker mye med mine barn om
bruk av nettet. Spesielt min eldste, at
hun må være forsiktig med hva hun
legger ut og tenke seg godt om før hun
skriver noe på nettet. Jeg tror mange
foreldre er litt bevisst på hva barna gjør,
men man kan aldri bli bevisst nok. Jeg
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er håndballtrener og snakker mye med
jentene om mobbing og hvordan man
skal være med hverandre på banen og
utenfor. Jeg tror dette er et tema blant
mange foreldre, sier hun.
Knappskog er en del av en gruppe
på Facebook som heter «Vi bryr oss»
som ble opprettet av de som står bak
aksjonen. Dette er en gruppe for alle
som vil vise at de står sammen mot
mobbing generelt.
Flere foreldre er enig med Knappskog
i at man skal snakke med barna sine
om hva som foregår på nett. Flere sier
at det kan være vanskelig å følge med
på alt barna gjør på alle sosiale medier,
men at de er bevisst på det og følger
med så godt de kan. Bjarne Kjellevold
bor selv i Olsvik og jobber i IT-bransjen.
– Jeg er bevisst på dette med nettsikkerhet og å vite hva barna holder
på med. Samtidig kan det være
vanskelig å kontrollere det. Å ha god
kommunikasjon med barnet rundt «hva
som skjer» av kommunikasjon på nettet
er viktig. Også det at det er mange der
ute som gjerne utgir seg for å være
andre enn den de er. Det er veldig viktig
å være restriktiv med å dele informasjon
på nett, sier han.
– Dette er et samtaleemne i flere
idrettslag f.eks, og flere av dem deltok
jo på marsjen. At man som ledere og
foreldre er obs på problemet og gjør det
man kan for å forhindre mobbing, og for
å jobbe med å skape holdninger som
gjør at det forekommer i minst mulig
grad, forteller Kjellevold.
Han er ikke alene med å tenke at det
er her det ligger. Hos foreldre og skole.
Det er viktig å snakke om dette og vise
hvor viktig det er å ta vare på hverandre
og være fornuftig med bruken av sosiale
medier og internett generelt.
Foreldregrupper, FAU og forskjellige
idrettslag har fokus på dette i flere
områder i Bergen og utenfor. Skolene
jobber mye forebyggende for å skape
trivsel, vennskap, solidaritet og trygghet
blant sine elever. Lærerne tar opp nettvett på foreldremøter og snakker med
dem om å være tilstede med barnet

og følge opp det de driver med. Også
utflyttede Olsvikinger har fått med seg
saken.
– Kjempeflott initiativ og flott at mange
kom, men skulle gjerne ønsket at enda
flere møtte opp. Dette har med trygghet
i skolehverdagen å gjøre og ved at flere
står sammen kan man vise de få som
gjør dette at man er mange som står
sammen, sier Anette Bjertnes.
Dette er også et tema i hennes krets og
på barna sin skole.
– Her hjemme er vi veldig opptatt og
bevisste på bruken av internett og da
spesielt sosiale medier. Vi har mange
prater om nett-vett og de har også hatt
om det på skolen. Vi forlanger her fullt
innsyn i våre barns poster på sosiale
medier. Vi vil ha så mye kontroll som
mulig på dette og har strenge regler
hjemme. Det er betingelsene for at våre
barn skal få bruke det, sier hun.
Hun bor nå på Østlandet og det er også
et tema i deres foreldregruppe.
– Alle har forskjellige regler og holdinger
om hvor streng man skal være. Der tror
jeg aldri vi kan bli helt enig, men det
viktigste er jo at foreldrene vet hva som
foregår, forteller Bjertnes.
Foreldrene i hennes krets har i tillegg
en avtale seg i mellom at de gir beskjed
til hverandre dersom de ser noe som
barna poster som ikke er bra. Barn i dag
bruker sosiale medier gjerne hver dag
og det er derfor viktig at foreldrene er til
stede.
Mobbing på et nytt nivå
Mange som er foreldre i dag har opplevd
mobbing selv. På skole, på trening,
i gaten. Hvis man går omtrent 20 år
tilbake i tid foregikk mobbingen på
skolegården og var mye mer fysisk enn
i dag. Det foregikk endel psykisk også,
men på et helt annet nivå enn i dag. Den
gangen så vi hvem som var den «stygge
ulven». Vi visste hvem i klassen som ble
mobbet og hvem som stod bak. Vi så
dem i øynene hver eneste dag og gruet
oss til å gå på skolen.
Det er sikkert flere som kan kjenne seg

igjen i å ha latet som om de var syke
for å slippe skolen i alle fall en dag.
Man gikk omveier til og fra skolen for å
slippe å møte på dem. Vi visste hvor de
pleide å henge, og gikk aldri dit alene.
Foreldrene våre visste mest sannsynlig
at noe var galt og vi snakket om det
hjemme. Skolen ble gjerne involvert,
lærerne fikk vite om det. Men det ble
ikke alltid gjort så mye. Lærerne var
kanskje ute i friminuttene og gikk rundt

Nyttige lenker:
www.snakkommobbing.no
– en nettside drevet av Blå Kors. Det
er «en trygg møteplass hvor du kan
sette ord på ting- chatte – og dele det
med en ansvarlig voksen du kan stole
på». Nettsiden har en chat-funksjon
hvor man kan snakke anonymt med
en voksen. Den har også endel lenker
videre til andre nettsider.
www.dubestemmer.no
– denne nettsiden er delt opp i to
aldersgrupper; 9-13 og 13-18.
Den har endel filmer, fagtekster og
diskusjonsoppgaver om personvern
og nettvett.
tinyurl.com/pbubergen
– nettsiden til Psykisk helsevern for
barn og unge. PBU gir spesialiserte
helsetilbud til barn og unge (0-18)
med psykiske vansker, og deres
pårørerende/ familier.
www.barneombudet.no
– Barneombudet er barn og unges
talsperson som jobber for barns
rettigheter.
www.barnevakten.no
– Barnevakten er en organisasjon
som gir råd om barn og medier. De
har en visjon om at barn og unge skal
kunne bruke mediene på en trygg og
bevisst måte.
Søk også opp «Vi bryr oss» på
Facebook. En gruppe som ble startet
av de som står bak aksjonen som ble
holdt. Vis at dere også bryr dere og at
vi er sterke mot de få som ødelegger.

for å holde øye med alle. Men mobberne
var som regel utspekulerte og de klarte
å få det til likevel. Men i dag kan man
ikke gjemme seg. I dag tikker det inn
meldinger på telefonen din hver time
kanskje uten at du kan gjøre noe særlig
med det. Du kan ikke gå en omvei hjem
fra skolen og unngå det. Det er i livet
ditt hele tiden. Det hjelper ikke om du er
syk en dag og ligger hjemme i sengen
din. Telefonen din er blitt symbolet på

mobbing og du kan ikke løpe fra det.
Denne saken som foregår i nærmiljøet
vårt i dag har tatt ting til et helt nytt nivå.
Nå er det ikke bare mobbing i form av
peking og smådytting i skolegården. Nå
er det drapstrusler, hatmeldinger og i
organiserte former. Hadde dette skjedd
hvis foreldrene var klar over at barna
drev på sånn?

Tekst: Gro Renate Rostrup

Olsvik kirke 25 år
Jubileumsfeiring
8. og 11. november

Søndag 8. november

Onsdag 11. november

Kl. 11.00:
Jubileumsgudstjeneste i Olsvik kirke
med festmusikk. Kirkekaffe med
festivitas i kirkerommet.

Kl. 18.00:
Jubileumsfest i kirkerommet.
Fanfare.

Prosjektkor til gudstjenesten. Øvelse
onsdag 28. oktober
og onsdag 4. november
kl. 20.00-21.30.
Bli med og lær deg
de to sangene til festgudstjenesten.

Kl. 18.45:
Bursdagsfeiring med barna
i menighetssalen. Festmåltid inspirert av
”Lille larven Aldrimett”-fortellingen
Boller, brus, kaffe, kaker,
leker i fellesskapet.
Kl. 19.30:
Jubileumsfest
i menighetssalen. Fellessang.
«Kirkens historie» fortelles. Lysbilder.
Kaffe og kaker. Fellesskapets fortelling.
Kl. 20.30:
Festmusikk i kirkerommet.
Kveldsliturgi med nattverd.
Herrens velsignelse og utsendelse.

Vel møtt!
Festivitashilsen fra jubileumskomitéen:
Brith Barsnes Bjordal, Yngve Jørgensen, Rune J. Klevberg og Gunnar Kolaas.
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Spennende høst!
Lesefrø
Olsvik menighets åpen barnehage har
en spennende høst og vinter foran seg.
Vi er nettopp blitt med i biblioteket sitt
prosjekt «Lesefrø». Vi har derfor fått
bøker fra biblioteket på Vestkanten både
på norsk og andre språk som vi kan låne
ut til våre brukere. Dette er et flott tilbud
som vi håper skal medføre at flere barn
får muligheten til å oppleve gleden ved
bøker.

Dette skriver han på sin nettside
www.trom.no: «Med trommesirkelen
menes en gruppe mennesker som på
en leken og uhøytidelig måte lager
rytmisk øyeblikksmusikk sammen!
Ingen tidligere trommeerfaring er
nødvendig, og ingen risikerer å spille
feil. Ved å utnytte våre iboende rytmiske
anlegg mens vi spiller på trommer og
rytmeinstrumenter, skaper vi vår egen
unike musikk!».

Å lese sammen med de minste er
først og fremst en kosestund, men
samtidig er det bra for barnets fantasi
og språkutvikling. Lesing sammen med
barnet er med å gi det et positivt forhold
til tekst og bilde og danner et godt
grunnlag for lese- og skriveinnlæringen.

Lars Kolstad er ikke bare en dyktig
musiker, men han får barna (og de
voksne) til å føle seg som de flotteste
musikanter. Vi gleder oss over å ha han
tilbake i barnehagen!

Ekstra bra er det at vi har fått bøker
på andre språk. Det er like viktig for
barn med foreldre fra andre land å
lære morsmålet, som det er for norske
barn å lære norsk. Gjennom morsmålet
kan barna forstå sine slektninger, sitt
opphav og identitet. Et godt morsmål er
beste utgangspunktet for å lære norsk.
Forhåpentligvis vil flere møte sitt eget
skriftspråk i dette prosjektet og kjenne
verdien og gleden ved å lese for og med
barna. Det er bare å bruke muligheten til
å komme og låne bøker med seg hjem
fra barnehagen!
Trommesirkelen
«Trommelars» er tilbake og skal ha
trommesirkelen i åpen barnehage
dette semesteret. Lars Kolstad har
med seg mange trommer og andre
rytmeinstrumenter som barn og foreldre
får spille på sammen med han.
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Alle førskolebarn som har lyst til å
oppleve trommesirkelen kan merke
seg at mandag 16. november har vi
langåpent og trommesirkelen starter kl.
16.00. Vi serverer også middag denne
dagen, middagen er det påmelding til.
Lars Kolstad skal ha trommesirkelen
10 ganger i åpen barnehage dette
semesteret.
Lille larven Aldrimett
I samarbeid med kunst- og
kulturkomiteen får barnehagen
denne gang gleden av å oppleve
teaterforestillingen ”Lille larven
Aldrimett” mandag 19. oktober. Det er
første gang det er ekstraforestilling for
åpen barnehage, og vi setter stor pris på
dette tilbudet.
I den forbindelse arbeider vi nå med
et prosjekt i barnehagen med samme
navn, slik at barna har hørt og kjenner
til historien før teaterforestillingen med

Alveslottet. Vi gleder oss!!
Olsvik kirke 25 år
Vi kommer også i Åpen barnehage til
å markere at Olsvik kirke fyller 25 år
11. november. Denne dagen blir det
bursdagsfeiring med pyntet lokale, sang
og festmåltid. Trommesirkelen med Lars
Kolstad blir med og setter en ekstra
spiss på feiringen.
Åpen barnehagedag
Denne høsten har vi for første gang
markert de åpne barnehagen i Bergen
med en felles åpen barnehagedag.
Denne dagen ble alle de åpne
barnehagene invitert til Akvariet i
Bergen. Her sang alle sammen i lag
med Anne Sofie som hadde kledd seg ut
i pingvinkostyme og spilte gitar.
Oppmøtet var kjempeflott og varme
solstråler gjorde dagen til en ekstra flott
opplevelse for barn og voksne.
Vi gleder oss til alle våre ulike prosjekt
denne høsten, og ønsker alle som er
hjemme med førskolebarn på dagtid
velkommen til oss!!
Dere som vil vite mer om tilbudet kan
se på den flotte nye nettsiden vår:
www.olsvik-kirke/barnehage, eller på
Facebook: Åpen barnehage Olsvik
menighet. Siden er åpen og kan ses
av alle. Her blir informasjon løpende
oppdatert.

Tekst: Nina Angeltveit

Ny nettside - sjekk den ut!
Har du besøkt
menighetens
hjemmeside,
olsvik-kirke.no, i
det siste? Da har
du kanskje lagt
merke til at noe
har endret seg –
radikalt. Den er
nemlig splitter ny!
Med lekkert,
stilrent design,
bedre informasjon
og en enkel
menystruktur
er vi sikker på
at det vil være
lettere for deg å
finne det du er på
jakt etter. Alt du
trenger å vite om
dåp, konfirmasjon,
vielse og
begravelse
finner du for
eksempel under
«Seremonier», og
menyvalget «Om»
gir deg kontaktinfo,
ansatte, og så
videre. Vi har
til og med en
egen kategori
som heter «Givertjeneste» dersom du
føler deg i det gavmilde hjørnet eller
ønsker å vite hva gavene går til. Her
finner du foreløpig god informasjon
om menighetens misjonsprosjekt
Nådehjemmet, og andre muligheter for
givertjeneste vil komme etter hvert.
Hvis du tar en titt under menyvalget
«Aktiviteter», så kan du lese om en
rekke faste tilbud menigheten har, fra
barnekor til temakvelder. Alle sidene
inneholder litt generell informasjon og
en kalender som viser hva som skjer
innenfor denne aktiviteten fremover.
Sidene til Åpen barnehage og Kunst- og
kulturuken er litt mer forseggjorte – ta
gjerne en titt!
Med den nye nettsiden ønsker vi virkelig
å fremheve den levende aktiviteten som
skjer i Olsvik kirke gjennom hele uken.
Vårt mål er at det mest interessante

som skjer skal komme tydeligere frem,
og derfor viser kalenderen på forsiden
høydepunkter fra alt som skjer i kirken
fremover. Kalenderen er delt inn i
kategorier som du kan klikke på om du
er ute etter noe spesielt. Og dersom noe
skjer i kirken akkurat når du besøker
siden, så passer vi på å fremheve det –
for å vise enda tydeligere hvor levende
Olsvik menighet er!

Nettsiden har blitt laget og driftes på
frivillig basis. Olsvik kirke har alltid
vært stolt over det gode arbeidet
alle de frivillige gjør, og nettsiden
er bare ett slikt eksempel på frivillig
engasjement i menigheten. Kanskje du
også vil bli med? Du vil snart finne mer
informasjon om dette på nettsiden! (I
mellomtiden kan du så klart kontakte
frivillighetskoordinatoren vår.)

Vi er også veldig fornøyd med den nye
menighetsblad-siden. Som før kan du
lese menighetsbladet på nett både på
mobil og PC, men vi har gått bort fra
den forrige løsningen og utviklet noe
helt eget. Da slipper vi all reklamen
fra tidligere, og det fungerer bedre på
mobil og andre berøringsskjermer. Alle
tidligere utgaver av menighetsbladet
er naturligvis lett tilgjengelig fra denne
siden.

Vi håper du blir like fornøyd med
nettsiden som vi er! Og hvis du har
tilbakemeldinger, så er det bare å
sende en e-post til vevsnekkeren – du
finner kontaktinfo nederst på nettsiden.
Vi håper du finner deg godt til rette og
kommer ofte innom olsvik-kirke.no!

Tekst: Christer van der Meeren
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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

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

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

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

Diakon

Nina Angeltveit
93484391
nina@angeltveit.info

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
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Styrer for åpen
barnehage

Lars Kristian Stendahl
Gjervik - 91630424
lars.gjervik@
bergen.kommune.no

Olsvik menighetskontor

Oskar Monsen Ekerhovd
Frida Irene Straumøy Fossengen
Thelma Nilsen Kristoffersen
Ella Stokke-Zahl
Ole Fylling Andersen
Mads Johannesen
Erlend Johannesen
Emilian Halvorsen Ekerhovd
Jakob Engesæter
Aryan Riisøen Gundersen
Marion Mikkelsen Skjoldmo
Marius Slaatten-Haugland
Emma Eikevik
Phillip Hjørnevik Frydenlund
Julian Endresen Nilsen
Jonas Huseby Vilsvik
Malene Johanne Drotningsvik
Jakob Kraft Gjesteby
Theo Grytten
Nora Skjoldal Køppen

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

Leder av
menighetsrådet

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

døpte

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

døpte i andre kirker
Hedda Strander Jensvoll,
Haakonsvern kirke
Oliver Tollevsen Hestholm,
Loddefjord kirke
Jesper Knapskaug, Loddefjord kirke
Phillip Tallis Furnes Knutsen,
Laksevåg kirke
Even Eriksen-Honve, Loddefjord kirke
Leo Tjore Gudmestad, Loddefjord kirke

døde
Nelly Osland
Turid Nistad Jacobsen
Leif Hjelm
Berit Rådlund
Normann Odd Sjursen

vigde
Sissel Eikanger og Vidar Hagelin
Therese Sjøstrøm Utåker
og Eivind Nygård

offer
Mai
25. DUA			
31. Menighetsarbeidet

2 832,00
2 160,00

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

2 320,00
2 855,00
3 660,00

Juli
05. Menighetsarbeidet
19. Menighetsarbeidet

4 202,00
3 360,00

Gudstjenester i Olsvik kirke
Søndag 11. oktober. 20.
søndag i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas. Dåp og
nattverd. Takkoffer til: Norges
KFUK-KFUM. Mark 10,2-9.
Søndag 18. oktober. 21.
søndag i treenighetstiden
11:00: Ung Messe
ved Gunnar Kolaas.
Nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Luk 16,19-31.
Søndag 25. oktober. Botsog bededag
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til: TVaksjonen. Luk 18,9-14.

Søndag 1. november.
Allehelgensdag
19:00: Hovedgudstjeneste
ved Kolaas/Imazu. Nattverd.
Matt 5,13-16.
Søndag 8. november. 24.
søndag i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til: Det
Norske Misjonsselskap.
Kol 1,24-29.
Søndag 15. november. 25.
søndag i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas. Dåp
og nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Matt 14,22-34.

Hver torsdag

Ønsker
du å få en
besøksvenn?

Søndag 22. november.
Kristi Kongedag
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas.
Nattverd. Takkoffer til:
Stefanusalliansen.
Matt 25,1-13.

Søndag 6. desember. 2.
søndag i advent
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas. Dåp
og nattverd. Takkoffer til:
Kirkens Familievern.
Joh 16,21-24.

Søndag 29. november. 1.
søndag i advent
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Matt 21,10-17.

Søndag 13. desember. 3.
søndag i advent
19:00: Lysmesse ved
Nobukazu Imazu. Nattverd.
Takkoffer til: Olsvik TenSing.
Joh 5,31-36.

Julekonsert Olsvik kirke
søndag 6. desember
kl. 19.00
Nybø brass
Forum Mannskor, dir. Bjørn Bergmann
Brith Barsnes Bjordal, sang
Helge Stokke, fiolin
Rune Johnsen Klevberg, orgel

Temakvelder
høsten 2015
Mandag 26. oktober kl. 19.00 i
kirkekjelleren. Denne kvelden taler
prest Nobukazu Imazu over temaet:
«Hvordan leder Gud oss?».

Form.treff høst

5. november: Fana formiddagskor og
fiolinist Elisabeth R. Andersen
3. desember: Adventsmøte
Velkommen til hyggetreff med gjester,
andakt, utlodning og bevertning!
Alle møter starter kl. 12.

Vil du
være
frivillig?

Mandag 16. november kl. 19.00 i
kirkekjelleren. Denne kvelden taler
Annie Schaug over temaet:
«Hvordan kan jeg stå imot det onde?»

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

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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A spirit of unity
Flyet vrimler av blå t-skjorter og røde
skjerf som alle prøver å navigere
seg frem til riktig sete. Jeg kikker
rundt meg for å se etter noen kjente
ansikter, men gir raskt opp. Havet
av 200 speidere er overveldende.
Jeg begynner å lure på hva jeg har
begitt meg ut på, men når flyet letter
kommer likevel roen og jeg lener
meg tilbake og puster riktig godt
ut. All bagasjen er sendt, pass har
blitt kontrollert og de 36 speiderne
i troppen min er talt opp – nå kan
det etterlengtede eventyret endelig
begynne!
Hvert fjerde år arrangerer World
Organization of the Scout Movement
(WOSM) en verdensspeiderleir eller
Jamboree for speidere i alderen 1417 år. Dette er uten tvil det største
arrangementet en speider kan ta del
i, og man har kun én sjanse til å være
deltaker. Selv hadde jeg muligheten
i 2011 hos söta bror, men uten noen
jevnaldrende fra min egen gruppe å dra
med, slo jeg det ifra meg med vissheten
om at en slik mulighet ikke ville by seg
igjen. Dette ble imidlertid ikke slutten
på drømmen om en Jamboree, og da
jeg fikk høre at den neste verdensleiren
skulle være i Japan, var det avgjort. Jeg
skulle delta uansett hva. Løsningen ble
å søke om å være troppsassistent – en
beslutning jeg ikke har angret på.
I midten av juli dro mer enn 850 norske
speidere fra Norges Speiderforbund
og KFUK-KFUM speideren fordelt på
18 tropper (36 speidere, 1 leder og 3
assistenter), stab og IST (international
service team) til Japan. Dette er den
største kontingenten Norge har sendt
noen gang, og det føltes fantastisk å
være en del av et så stort fellesskap. På
verdensleirer regnes deltakeravgiften
ut fra hvert enkelt lands BNP, slik at
flest mulig skal kan delta. De norske
speiderne fikk også tilbudet om å
betale 6 000kr i tillegg til de 26.000
som opplegget endte på, for å tilbringe
en uke i Hiroshima i forkant av leiren.
32 000 kr er mye penger, men etter mer
enn 2 år med flaskepanting, sparing,
jobbing, legatsøking og støtte fra min
egen gruppe var målet omsider nådd.
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Hele «Zahl-Pedersen» samlet ved inngangen til troppsområdet.

Allerede tidlig i 2014 var troppene klare
og jeg ble plassert i tropp 4. ZahlPedersen med speidere hovedsakelig
fra Oslo og Fredrikstad-området.
Temaet for de norske troppene var
polfarere, og hver tropp fikk navn
deretter. 20. juli dro vi sammen med
fire andre tropper fra Gardermoen og
deretter til Osaka via Bangkok, for
så å ta buss til Hiroshima der en uke
fullspekket med spennende program og
sightseeing ventet. Vi deltok blant annet
på en fyrverkerifestival, baseballkamp
og besøkte øyen Miyajima, et av
Japans mest populære turistmål. Turen
i fredsparken dedikert til ofrene etter
atombomben i 1945, var likevel kanskje
det som satte mest inntrykk. Å vandre
rundt i parken og inne på museet så ut
til å åpne speidernes øyne på en helt ny
måte, for det er mye selv ikke den beste
historiebok kan beskrive. Ekstra spesielt
ble det også siden det i år er 70 år siden
tragedien.

28. juli dro vi til leiren på Kirara-hama i
Yamaguchi. Leirområdet på 3x1 km var
langt mer enn vi er vant til, men siden
den skulle romme 33.000 speidere fra
152 forskjellige land skulle det kanskje
bare mangle. Vi lærte raskt at begrepet
varmt kommer i flere varianter, og
ettersom Hiroshima hadde gjort oss
bortskjemte på aircondition ble dagene
i solsteken og alt fra 30 til nærmere 50
grader ganske ubekvemme. Is på pinne
ble raskt vår beste venn, noe det gikk
mye av de 10 dagene. Leiren gjorde sitt
ytterst beste for at alle skulle få en fin
opplevelse selv i heten, noe det absolutt
ble med et brakende åpningsleirbål
og aktiviteter under ulike temaer som
vann, forskning, kultur, samfunn osv.
Jamboreen utviklet seg raskt til en
kulturell morter og en liten verdensby,
og jeg må si det ikke verst når man kan
gå fra Mexico til Sverige og Panama på
et par minutter eller høre minst fem ulike
språk på vei til toalettet.

Allehelgensdag
Vel møtt til gudstjeneste kl. 19 i
Olsvik kirke, 1. nov. Du er invitert til
kveldsgudstjeneste med ditt liv, med din
sorg og ditt savn.
Sammen vil vi i Olsvik tegne en åpen
himmel over ditt og mitt liv. «Gud går här
på jorden, han går på gator och torg. I kåk
och höghus bor den som vet vår glädje och
sorg. Ty så elskar Gud» T&M: Tore Littmark

Leirområdet sett ovenfra.

Over den hvite kappe, albaen eller
«dåpskjolen», har presten en hvit
stola, gjerne med fiolett bakside. På
Allehelgensdag kan festliturgien med
fanfarer og seiersmusikk brukes i kirken.
Hos oss bærer denne dagen også med seg
tårene og savnet etter våre kjære som er
død fra oss. Det gir god mening at stolaen
over prestens aksler har en hvit og en fiolett
side. Livets farger skal få prege dagene
våre. 1. Mos. 9 forteller om regnbuen: «Jeg
setter min bue i skyen som et på pakten
mellom meg og jorden».

9. august landet vi igjen på
Gardermoen, noe slitne, men med
en helt annen form for bagasje:
minner som kommer til å vare livet
ut! Japan har sannelig gjort et stort
inntrykk med kultur og matvaner som
skiller seg i stor grad fra bunader og
poteter. Leiren med tema «WA: A
spirit of Unity» levde også godt opp
til forventingene, for sannelig var det
fantastisk å se så mange mennesker
bo sammen i harmoni, side om
side. Dersom du er speider og har
muligheten til å dra på en Jamboree
anbefales det på det sterkeste!

Louise Løkeland på Miyajima. Der krydde
det av hjort, men det var lettere sagt enn
gjort å få tatt et bilde med dem.
Tekst: Louise Løkeland,
speiderleder i Loddefjord 1.
Foto: Privat

Olsvik kirke er åpen og stiller med prester,
diakon, kantor og frivillige medarbeidere
med diakoniutvalg. Lys er tent på Herrens
alter. 1. nov. kl. 19 samles vi i kirken. Kjente
toner av salmer og meditativ musikk spilles.
Evangeliet om Jesus og kjærligheten som
er sterkere enn døden blir delt. Vi leser
opp navnet til alle dem som er døde fra
oss det siste året. Vi minnes dem med
respekt, takknemlighet og savn, mens vi
nevner deres navn og tenner et lys for dem
i lysgloben midt i kirken denne kvelden.
Samtidig er det mange som kommer igjen år
etter år med sin sorg og sitt savn etter dem
vi har mistet og du får anledning til å tenne
lys på brostein og skifer lagt på gulv- og
gateplan i kirken vår. Gud er her, hører deg
og vil ta imot din livsfortelling.

Bibelteksten fra Bergprekenen peker på
sammenhenger mellom livet på jord og livet
i himmelen. «Dere er jordens salt!»
Matt. 5.13. Sett deres lys i staken så det kan
lyse for menneskene og de kan prise deres
Far i himmelen. Når vi blander den røde
jordfargen og den blå himmelfargen, så får
vi livets fiolett. Gud går her på jorden og vi
kan gå sammen med ham. NoS 870: «Vær
nær oss når vi søker til våre kjæres grav. Gi
at vi aldri mister velsignelsen fra dem,
men alltid bærer med oss det gode de bar
frem». Velsignet tid til deg og alle dine.
Tekst: Gunnar Kolaas, sokneprest.
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Program for Kunst- og
kulturuken 2015
Lørdag 17. oktober
Kl. 14.00: Åpning av Kulturuken og
Olsvikutstillingen ved generalsekretær
i Norsk kirkeakademier Kristin
Gunleiksrud Raaum. Trombonegruppe
fra Sotra Storband. Danse- og
dramagruppe fra Olsvik TenSing.
Kl. 17.00: Dukketeater: «Regnbuekråken» fra Alveslottet ved Anita Berg.
Vil den vakre regnbuekråken ofre alt
for vennene sine? Dette er en sterk
fortelling om mot og vennskap. Den
er inspirert av en gammel indiansk
legende, men er like aktuell for både
barn og voksne i dag. Varighet: 30 min.
Passer best for barn mellom 4 og 10 år.
Barnekoret «Shine» synger. Dirigent
Brith Barsnes Bjordahl.
Familier: Kr. 150,Søndag 18. oktober
Kl. 11.00: Ung messe ved sokneprest
Gunnar Kolaas og Olsvik TenSing.
Kl. 19.00: Ole Paus. Konsert. Ole
Paus, sanger, gitarist og forfatter, er en
kjent og kjær, og til tider utfordrende,
nasjonalskald. Han har gitt ut album
innenfor visesang, jazz og rock, og
har skrevet visebøker og romaner.
Han har samarbeidet med en rekke
norske musikere, bl.a. Kjetil Bjørnstad
og Jonas Fjeld og har skrevet viser
som er kjent i de fleste miljøer som:
Mitt lille land og Det begynner å bli et
liv. Paus har fått mange utmerkelser,
bl.a., Spellemannsprisens hederspris
for 1998 og Årets Spellemann for 2013.

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

Billetter: kr 325,- hos Billettservice.
Tiloversblevne bill ved inngangen:
kr 300,Konserten arrangeres i samarbeid
med Kulturkontoret i Fyllingsdalen og
Laksevåg.
Mandag 19. oktober:
Dukketeater: «Den lille larven Aldrimett»
Dette er Alveslottets mest populære
forestilling. Den er morsom og poetisk
og har et par overraskelser på lur.
Varighet: 30 min. Passer for barn
mellom 2 og 5-6 år. Se nettsiden vår,
olsvik-kirke.no, for tidspunkt.
Tirsdag 20. oktober kl. 12.00:
Kjell Nupens kirkekunst med spesiell
vekt på glasskunsten i Olsvik kirke
ved professor Gunnar Danbolt.
Enkel servering. Inngangspenger kr.
50,- I samarbeid med Komiteen for
formiddagstreffene.
Onsdag 21. oktober kl. 19.00: Kan
religionsdialog bidra til fred i MidtØsten? Foredrag ved Trond Bakkevig.
Bakkevig er dr. theol. og prost i Vestre
Aker prosti i Oslo. Han har vært
generalsekretær i Mellomkirkelig Råd
i nesten ni år og personlig rådgiver
for flere utenriksministre. Han ledet et
utvalg oppnevnt av Kirkerådet for å
vurdere statskirkeordningen. Bakkevig
har arbeidet i flere konfliktområder i
verden, blant annet i Sør-Afrika og på
Balkan. Siden 1996 har han deltatt aktivt
i tilretteleggingen av samtaler mellom
religiøse ledere i Israel og Palestina.

Bakkevik har mottatt flere utmerkelsen,
bl.a. St Olavs orden for samfunnsgagnlig
virke. Respondenter: Kassim Assan fra
Bergen Moske og Yvonne Wang fra
Kirkelig dialogsenter. Forfriskninger.
Billetter kr 100,- I samarbeid med
Bjørgvin Kirkeakademi.
Fredag 23. oktober kl. 20.00: Sola
Fide. Konsert. Allsang i kirken.
Blandakoret Sola Fide under sin dirigent
Janicke Damm Rusti, er prostikor for
Fana prosti. Koret har 40 engasjerte
og dyktige medlemmer. De holder årlig
større konserter og turneer, har gitt ut
tre CD-er og deltatt i sangkonkurranser
i inn- og utland. Kveldens program
er allsidig. Koret synger fra sitt rike
repertoar som strekker seg fra salmer til
viser, negro spirituals og populærmusikk
For at publikum skal få gleden av å
synge med, blir det lagt opp til allsang
på noen numre. Koret er forsangere.
Billetter: kr 100.Søndag 25. oktober kl. 16.00:
Kulturuken avsluttes.

Kunst- og kulturuken i Olsvik kirke er
støttet av: Kulturkontoret i Fyllingsdalen og
Laksevåg og Lions Club Bergen Vest.

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

Lørdag 17. okt. kl. 14.00-19.00
Søndag 18. okt. kl. 13.00-19.00
og etter konserten
Tirsdag 20. okt. kl. 17.00-20.00
Onsdag 21. okt. kl .17.00-19.00
og etter foredraget.
Torsdag 22. okt. kl. 17.00-20.00
Fredag 23. okt. kl. 17.00-20.00
og etter konserten
Lørdag 24. okt. kl 13.00-18.00.
Søndag 25. okt. kl 13.00-16.00

