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GOD
JUL!

25 år i bilder
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11. november i år fylte Olsvik kirke 25 år.
Her er et tilbakeblikk i bilder på årene som har gått.

Olsvik menighetsblad 5-2015 3

En begrenset Gud
På døra til en middelalderkirke i Köln
finnes et bilde som viser Jesusbarnet
i krybben. Bak ser vi oksen og eselet
og over det hele Betlehemsstjernen.
På hver sin side av krybben sitter
Maria og Josef. Dette motivet finnes
i ulike versjoner over hele jorda. Det
spesielle ved akkurat dette bildet er
innskriften som ved siden av: HIC
ARTATUR DEUS = Her begrenses
Gud.

hva finner vi egentlig der? Vi kan vel
saktens ane Gud, men heller ikke mer.
For der er ingen ord, intet ansikt og
ingen tydelig vilje.

Første gangen jeg møtte denne setningen
slo den umiddelbart inn i meg: Det er
jo dette som er julens hemmelighet.
Her begrenses Gud. Ingen kan utøve
begrensningens kunst slik som Gud, for
ingen har så mye å miste.

Men julens evangelium sier noe vi ikke
kunne ha tenkt ut på forhånd: «Ordet
ble menneske og tok bolig iblant oss»
(Johannesevangeliet 1, 14).

Jesus, som kom fra Gud, søkte seg
nedover til en krybbe i småbyen
Betlehem. Martin Luther sier det slik:
«Han som all verden er for trang, Her
ligger Han på moders fang».

Dersom vi ikke kjenner Gud i krybben, så
blir den Gud vi finner ute i naturen formet
som en forstørrelse av våre egne tanker,
følelser og drømmer. Naturopplevelsen
blir en bekreftelse av det tankegodset vi
har med oss allerede.

Jesus, Ordet fra Gud, gikk rundt blant
oss i Nasaret, Kapernaum, Betania og
Jerusalem. Han vandret omkring og
hadde hele himmelen med seg. Ikke rart
mye skjedde. Ikke rart at folk undret seg
og sa: Alt han gjør er godt!

Det er naturlig å tenke at hvis Gud er til,
så er han så stor at vi ikke kan fatte ham.
Men juleevangeliet sier: Han lar seg fatte
i krybben!

Hvor finner vi Gud? Her i Jesus er Gud
i begrenset utgave som menneske,
men likevel helt og fullt til stede. Paulus
skriver et sted: «I ham ville Gud la hele
sin fylde ta bolig».

Mange tror at hvis Gud er å finne
noe sted, så må det være ute i det
ubegrensede rommet, i naturen. Men

Her begrenses Gud – det betyr at Gud
finnes over alt, men han lar seg ikke
møte overalt. Det følger av Guds storhet

at han er for stor for oss. Han er for ren,
for hellig, for lysende til at vi med vårt
ødelagte og selvsentrerte perspektiv kan
finne ham.
Men i barnet i Betlehem, som ble til
mannen Jesus, der er Gud. Denne julen
møter vi ham igjen i kirken, i Bibelen og i
bønnen. Det er begrensede møteplasser,
men der er den grenseløse Gud alltid å
treffe helt og fullt. Og det er ingen ting
han heller vil enn å treffe oss.

Tekst: Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin
Foto: Wikimedia

Min julesalme
En av de vakreste julesalmene jeg
vet om er «Mitt hjerte alltid vanker»
av Hans Adolph Brorson. Det er
vanskelig å sette ord på de følelsene
denne salmen vekker, men den har en
tendens til å gi meg en slags vakker
klump i halsen.
Teksten beskriver julens budskap på en
nær og ydmyk måte og det forsterkes
av den perfekte kombinasjonen med
melodien, som er en flott svensk/norsk
folketone.
Salmen kan nytes i ulike musikalske
drakter, og den kler alt fra instrumentalversjonen til Mathias Eick, via en litt
funky versjon fra Oslo Gospel Choir eller
nedtonet jazz av Ingebjørg Bratland, til
rolige versjoner med kun vokal og orgel,
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som versjonen med Sissel Kyrkjebø.
Men selv om salmen finnes i så mange
vakre versjoner, er det likevel en låt
jeg sparer til selve julehøytiden. Ulike
versjoner strømmer gjennom høyttalerne
og fyller huset vårt med julestemning,
men den fineste opplevelsen av alle, er
når salmen synges på gudstjenestene i
høytiden. Da er det jul for meg.
Mitt hjerte alltid vanker
i Jesu føderom,
der samles mine tanker
som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt;
jeg kan deg aldri glemme,
velsignet julenatt!

En spurv har dog sitt rede
og sikre hvilebo,
en svale må ei bede
om nattely og ro,
en løve vet sin hule
hvor den kan hvile få –
skal da min Gud seg skjule
i andres stall og strå?
Jeg gjerne palmegrene
vil om din krybbe strø,
for deg, for deg alene
jeg leve vil og dø.
Kom, la min sjel dog finne
sin rette gledes stund,
at du er født herinne
i hjertets dype grunn!
Tekst: Øyvind S. Stokke-Zahl

Adventslyset er tent

Julefest for
voksne

Menighetens julefest for voksne
Kirkekjelleren
torsdag 7. januar 2016, kl. 12.00
I samarbeid med formiddagstreffet
Gjest: Erik Brekke (natteravnenes
far) som snakker om temaet
«medmenneskelighet og omsorg»
Sang/musikk: Brith Barsnes Bjordal og
Rune Klevberg
                                                                                          
Servering: snitter, kaffe og hvit dame
                                                                                                         
Juletregang
                                                                                                  
Pris: Kr. 150,- betales ved inngang

Som et fyrtårn lyser nå Olsvik kirke ut i
vintermørket. På samme vis som i fjor har
vi montert lyskastere som lyser innenfra
og ut gjennom Nupens glasskunst. Lyset
kan sees fra store områder, fra Lyderhorn
til Askøy, og om du kommer flygende inn
til Flesland, fremstår fyrtårnet som et
nytt landemerke her i Bergen vest. Best
ser du det om du tar deg en tur oppom
kirken en kveld. Enten på et av de mange
adventsarrangementene
eller
bare
legger kveldsturen innom. Velkommen.

Fyret har vært og er viktig for kystlandet
Norge. I mange generasjoner har fyr
og lykter langs kysten vist vei til en
trygg lei og en trygg havn. Noen få er
fortsatt bemannet, men de fleste er nå
automatisert. Det er kystverket som
har ansvaret for fyr og andre lysmerker
langs kysten. Du kan lese mer på www.
kystverket.no/maritim infrastruktur, det
er riktig så spennende. Menighetens fyr
er fortsatt bemannet og holder åpent –
kirken søker å bidra til en trygg seilas
gjennom livet. Nettopp du er velkommen.
Tekst: Lars Kristian Stendahl Gjervik
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Julekonsert
OLSVIK KIRKE
Søndag 6. desember kl. 1900

Form.treff 2016
7. januar: Julefest, gjest: Erik
Brekke, «medmenneskelighet og
omsorg» Andakt.
4. februar: Besøk fra
Bergen Kommune, ergo- og
fysioterapitjenesten. Andakt.
3. mars: Rune Alver og Eilif Løtvedt
«en gammeldags skoletime».
Andakt.
7. april: Øyvind Offerdal og Per
Boldstad: Evert Taube-program.
Andakt.
12. mai: Shantykoret. Andakt.
9. juni: Vårtur
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Sotra Storband i samarbeid med Olsvik kirke
presenterer

ADVENTSKONSERT
vi spiller og synger julen inn med kjente og kjære juletoner

Olsvik kirke

Torsdag 10.desember kl.19.00

Sotra Storband
dirigent: stein roset

Solister: Solveig Mo og Vegard Ingebrigtsen
voksne: 150.barn & studenter : 50.-

vi ønsker alle hjertelig velkommen

Loddefjord Sangforening
inviterer til julekonsert

«Det lyser i stille
grender»
i Olsvik kirke
søndag 20. desember
kl. 19.00
Medvirkende:
Loddefjord Sangforening,
dirigent Felicity Burbridge Rinde
Bergenshus Entusiastkor,
dirigent Tiri Bergesen Schei
Erik Persen, piano
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Billettpris:
Voksne kr. 150,Barn under 16 år gratis.
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Loddefjord Sangforening ble stiftet i
1920 og har altså i år et lite jubileum!
I alle årene siden har koret virket som
et solid og tradisjonsrikt blandet kor i
bydelen. Koret er kjent for et bredt
og rikt repertoar med fremføringer
som spenner fra større forestillinger
(Jakob Sande, Prøysen med mer)
via kirkekonserter og bergenssanger
til tradisjonelle korkonserter. Koret
har som mål å reise utenlands
annethvert år; i 2016 reiser vi til Tallin
i Estland. De fleste av sangerne
samt korets nye dirigent, Felicity
Burbridge Rinde, hører hjemme i
Bergen Vest. For tiden har koret
cirka 45 medlemmer og vi ønsker
nye (gjerne herrestemmer) og yngre
sangere velkommen i prosessen
frem mot 100-års jubileet i 2020!
I år er Bergenhus Entusiastkor med
på konserten som våre gjester. Med
nesten 70 medlemmer er koret ett
av Hordalands største amatørkor
og et betydelig innslag i Sandvikens
kulturliv. Koret har valgt «solidaritet
og livsglede» som ledetråd for
sitt musiske engasjement. Korets
medstifter og mangeårige dirigent er
Tiri Bergesen Schei. Entusiastkoret
ble stiftet for over ti år siden og har
opptrådt på små og store scener i
inn- og utland.

Når disse to korene inviterer til
julekonsert tett opp under jul,
så er det med en god porsjon
tradisjonelle julesanger så vel som
mindre kjente stykker. Gjennom
2015 har Loddefjord Sangforening
markert jubileumsåret til tre viktige
korkomponister: Trond Kverno fylte
70 år i oktober, det er 100 år i år
siden nestoren i norsk kirkemusikk
Knut Nystedt ble født, og på den
andre siden av Nordsjøen feires
70-årsdagen til den engelske
komponisten John Rutter. Rutter,
som har besøkt Bergen flere ganger,
har skrevet mange flotte julesanger
som har blitt nye favoritter hos mange
norske kor. Disse tre komponisters
jubileer har blitt markert av koret på
vår vårkonsert i Olsvik kirke i april,
på en felleskonsert med seks andre
kor i Johanneskirken i november, og
nå på julekonserten 20. desember.
Selv om det er mange julekonserter
i desember måned ønsker vi å
holde på vår tradisjon med konsert i
bydelen og slik bidra til julestemning
blant venner, naboer og andre som
følger oss!
Velkommen til Julekonsert i Olsvik
kirke!

Juletreet i Olsvik – et juleeventyr
Den første siden i det
første kapittelet, ble
skrevet for 5 år siden.
Juletreet i kirken vår,
større og vakrere enn
noen
gang,
skulle
skinne helt inn i våre
hjerter. Et bindeledd, en
visjon – et juleeventyr.
– Det var en ide som
hadde fått vokst i ro og
fred noen år. Jeg får
veldig mange ideer, og
noen er mindre god, men
denne ideen ville liksom
ikke slippe taket. Det var
flere ting som gjorde at
jeg ikke klarte å legge
den bort. For det første,
syntes jeg treet vi hadde
var for puslete, det var for
kort. Fra Høylandet der
jeg vokste opp, var jeg
vant med et stort tre som
«tok» kirkerommet. For
det andre, var jeg veldig nysgjerrig på
hvorfor vi har denne tradisjonen og hva
de ulike symbolene betyr. Jeg tror nok
at de fleste (i alle fall på min alder) ikke
vet hvilken kristen symbolikk som ligger
i juletreet. Dette er kjernen i visjonen
om juletreet – en julefortelling. Å knytte
treet, pynten og symbolikken til Jesus
og hans fødselsfest. For det tredje,
hadde jeg veldig lyst til å lage et årlig
samarbeidsprosjekt der ulike aktører i
nærmiljøet kunne bidra, forteller Lars
Kristian Stendahl Gjervik.
Lars Kristian satte ideen og drømmen sin
ut i realitet, og med seg på laget fikk han
designer Anette Tang Nilsen. De slo seg
sammen med store og små i nærmiljøet
som hvert år har fått muligheten til å
bidra med sitt preg på treet.
– Første året var det samarbeid med
flere barnehager i nærmiljøet som laget
håndavtrykk som ble lenket sammen til
bønnebånd, «hånd i hånd». Markeringen
ble ekstra sterk med tanke på at dette
var i 2011, samme år som terroren 22.
juli. Symbolikken med samhold i en
vanskelig tid ble fin. Det andre året var
det samarbeid med SFO på Olsvik,
Kjøkkelvik og Alvøen barneskoler
hvor elevene lagde engler av vatt og

kuler. Det tredje året var det fjerde og
femte klasse på Kjøkkelvik skole som
malte på glasskuler. Dette ble veldig
flott og sokneprest Gunnar innførte
begrepet «den kule kulen» (som du
kan lese mer om i menighetsbladet fra
desember 2014 som ligger på nett).
Det fjerde året var det ansatte og
beboere på fire bofellesskap i nærmiljøet
som bakte pepperkakeversjoner av
nattverdsoblater. Det gjorde at hele
kirkerommet luktet av pepperkaker og
frisk granlukt hele juletiden. I år er det
elever på Olsvik skole som har brettet
papirversjoner av Madonnaliljen, sier
Lars Kristian.
Han er tydelig stolt over juletreprosjektet
som nå er tilbake på femte året. Da jeg
spør om dette blir en videre tradisjon for
kirken, svarer han:
– Det håper jeg virkelig! I fem år, har vi
vært heldige å samarbeide med designer
Anette som har gjort en strålende jobb.
Uten henne, hadde vi ikke hatt noe
juletreprosjekt. Staben i kirken har også
bidratt. De er utrolig sporty og stiller når
treet skal tas inn og settes på fot - alle
som er der hjelper til, og vi har alltid klart
å få det på plass i tide.

– Men det hele avhenger vel av at noen
flere har lyst og mulighet til å jobbe med
det i en hektisk førjulsperiode. Hele
prosjektet gjennomføres på dugnad, så
om du har eller kjenner noen som har
lyst til å være med, er det bare til å ta
kontakt, avslutter Lars Kristian.
Anette har hatt god kontakt med bidragsyterne, og er overveldet over den gode
responsen.
– Selv inni en hektisk førjulstid, har
alle ønsket å hjelpe til. Dette har vi satt
stor pris på. Stor stas er det også for
elevene og barnehagene som besøker
kirken i julen, som med egne øyne får
se julepynten de har laget henge på det
store, fine treet. For meg og min familie,
er juletreet et av julens høydepunkt. Vi
pynter det en liten uke før julaften der
det er de minste i huset som står for
mesteparten av pyntingen. Julemusikk
hører også med for å komme i skikkelig
julestemning. Og selvsagt må det være
ekte! Pynten er både gammel og ny, og
julekulene som er ekstra fine eller som
gir minner, får hedersplass. Stjerne i
toppen og masse lys.
Tekst: Cathrine Mørner
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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Fem år med juletreet i Olsvik – en ju
spillet om Adam som handler om Adam
og Eva i paradiset. Som avslutning blir
Adam og Eva fordrevet fra paradiset, og
paradistreet, en einebusk pyntet med
epler og remser av farget tøy ble båret
i prosesjonen bort fra kirken og senere
plantet. Slike fargede tøyremser kan vi
finne igjen i kirkekunsten som bønnesjal
eller bønnebånd som englene holder i
hendene.
I Norge ble spillet om Adam først
oppført av Absalon Pederssøn Beyer i
Bergen midt på 1500-tallet, og regnes
som teaterets begynnelse her i landet.
Kanskje er det derfor både Bergen og
Stavanger har sine steder som heter
Paradis?

For femte året på rad ønsker vi å skape
Bergens fineste juletre i Olsvik kirke. I
år har vi samarbeidet med elever fra
Olsvik skole. De har vært kjempeflinke
og sammen har vi skapt et veldig fint
juletre. Elevene har brettet liljer av
papir, noe som er en kopi av hvite
Madonnaliljer. Inspirasjonen er hentet
fra Diakonissene på Louisenberg i
Oslo som pynter sitt juletre med et
vell av hvite kunstferdige papirliljer
hvert år.
Det å henge blomster på juletreet
stammer helt tilbake til det første juletreet
vi kjenner til, som er fra Tyskland i 1602.
Hele poenget med denne visjonen om
et juletre utenom det vanlige, er å knytte
tradisjonene rundt juletreet til Jesus og
hans fødselsfest. Det er et forsøk på å ta
jula tilbake, og å huske på eller bli kjent
med hvorfor vi pynter som vi gjør til jul.
Det er også et ønske om å samarbeide
med ulike mennesker i menigheten om
et konkret fellesprosjekt.
Nedenfor kan du lese mer om juletreets
historie, julepynten og dens symbolikk.
Takk til designer Anette Tang Nilsen
som har vært prosjektansvarlig i fem år,
Cathrine Mørner og alle som har vært
involvert fra Olsvik skole. Tusen takk!
Dere har virkelig vært flinke :)
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Juletreet har sin egen spennende
historie
Kirken har feiret jul som Jesu fødselsfest
siden 300-tallet. Men hva med juletreet?
Hvorfor har vi juletre? Og hvorfor pynter
vi det som vi gjør? Betyr pynten noe, eller
er det tilfeldig hva vi henger på treet?
Det har alltid fascinert meg, å dra ut
i skogen og hugge en gran, for så å ta
den med inn i stua og pynte den slik at
den skinner. Det er jo litt rart, men mest
fint. Lukten, lysene og pynten er viktige
elementer for å skape noen dager i året
som er annerledes enn alle de andre
dagene. Julen kan åpne opp og gi rom til
noe som kan være vanskelig å finne tid til
i hverdagens stress og mas. Uavhengig
av om du tror på Gud, tviler eller er ikke
troende, kan kanskje nettopp du finne tid
til noe nytt denne julen? - en tanke, en
handling ett fellesskap.
Det pyntede grantreet ble ikke vanlig
hjemme i stua før på slutten av 1800-tallet.
Før dette var treet forbeholdt skolestua
og kirken eller de velstående borgerne
i byen. Men selve juletretradisjonen
begynte lenge før det. I middelalderen
fantes det store mysteriespill som ble
oppført utenfor kirkene på spesielle
dager. Det var spill som gjenfortalte
historier fra Bibelen. Et slikt spill var

Hundre år etter at spillet ble oppført i
Bergen hører vi om det første juletreet
i Tyskland. Det hadde også epler og
bønnebånd, men i tillegg var det pyntet
med oblater (nattverdsbrød) og røde
roser.
Nesten all vår julepynt i dag stammer på
en eller annen måte fra pynten på det
første treet fra Elsass i Tyskland i 1602,
pynten har etterhvert fått nye former og
nye uttrykk, men linjene tilbake er klare.
Oblatene - (nattverdsoblater)
var flate kaker på størrelse med en
liten asjett, og de var stekt i spesielle
jern med ulike bibelske motiv. Oblatene
har fått flere arvtakere: pepperkaker
og honningkaker i ulike former, kurver
med godteri og ulike medaljonger med
bilder av Maria og barnet og englene
på Betlehemsmarkene, eller andre
bibelseke motiver. I dag har englene
fløyet helt ut av bildene og henger på
juletreet i alle slags materialer og former.
Eplet – den kule kulen
Selv om det i bibelen ikke sies at den
frukten Eva fristet Adam med i Paradiset
var et eple, er paradisets eple, frukten av
treet som gir kunnskap om godt og vondt,
blitt symbolet for fristelse, arvesynden og
syndefallet. Eplene henger på juletreet
fremdeles: hjemmelagede epler av filt
eller vatt, bitte små epler fra epletreet i
hagen eller pynteepler i rødt eller gull.
Etterhvert ble eplene stilisert til kuler, alle
slags vakre kuler av tre, plast eller glass.

ulefortelling
Vi henger de på treet for å minne oss selv
på menneskets bekjennelse. Vi løfter vårt
syndebrudd med Gud opp, ved å henge
frukten opp. Så håper og tror vi på Guds
evigvarende kjærlige og barmhjertige,
som tilgir oss betingelsesløst, når vi ber
han om tilgivelse. Kulen brukes også som
symbol på jordkloden og verden som
Gud elsker og som vi mennesker har fått
til låns og forvaltning. For kirken er det
viktig å ta på alvor forvalteransvaret i den
forstand at vi tar vare på jorda vi bor på.
Rosen
symboliserer den kjærligheten som
overvinner døden, og i vår tradisjon har
den røde rosen stått for både himmelsk
og jordisk kjærlighet. De minst kultiverte
rosene har som regel fem kronblader, og
femkronbladrosen var symbol for Kristus.
Den ble ofte skåret inn i middelalderens
skriftestoler, og det som ble sagt «sub
rosa» (under rosen) var sagt i fortrolighet.
Martin Luther hadde en fembladet
rose i sitt personlige segl. Rosen har
forsvunnet fra mange juletrær i vårt
land, men i enkelte øst-europeiske land
og i Latin Amerika er det vanlig å pynte
juletreet med blomster. Diakonissene på
Lovisenberg i Oslo pynter fremdeles sitt
juletre med et vell av hvite kunstferdige
papirliljer hvert år. Den mest kjente
julerose-tradisjonen i Norge i dag, er
nok den «eksotiske» julestjernen som
etterhvert tok over for julerosen som var
vanskeligere å dyrke fram.
Madonnaliljen
Årets samarbeidsprosjekt er altså
papirbrettede Madonnaliljer. Madonnaliljen er blitt kalt verdens eldste
kulturplante, og har vært både symbolplante og legeplante for menneskene. Et
relieff fra det gamle Egypt for over 2500
år siden viser høsting av liljeblomster
og pressing av kostbar liljeolje som ble
brukt i salver. På et 2600 år gammelt
assyrisk relieff fra Ninive er en tydelig
madonnalilje
avbildet.
Pikenavnet
Susanne kommer av det hebraiske ordet
for den hvite liljen, som er shushan.
Madonnaliljen var en svært viktig legeplante, den ble betraktet som sårhelende
og brakt utover Europa av de romerske
legioner.

Bibelsk symbol: Med sin lysende
rene hvitfarge er det ikke rart at de
første kristne så på denne liljen som
symbolet på jomfruelig skjønnhet og
renhet. I blomsterspråket symboliserer
madonnaliljen at hjertet er rent og plettfritt. Det er derfor tydelig symbolbruk
på gamle bilder som forestiller Marias
bebudelse, når engelen Gabriel holder
en madonnalilje i hånden.
Den var en av de mest kjente av alle
klosterplantene, og fantes i klosterhagene
i hele Europa. Madonnaliljen nådde helt
opp til Skandinavia i middelalderen,
og kanskje fantes den også i norske
klosterhager. Men det er høyst tvilsomt
at det har vært kontinuitet fra middelalderen til nyere tid, selv om vi vet at
madonnaliljen blomstret i Bergen i 1598
etter at løk ble tilsendt fra Holland.
Klokkene
er symboler for himmelens stemme,
og lyden av dem kaller folk sammen til
bønn eller messe. I gammel tid trodde
dessuten folk at denne lyden jagde
skrømt og onde ånder på flukt. De første
kristne brukte sølvklokker til å ringe
sammen menigheten i katakombene
i Roma. Fra gammel tid i Norge har
kirkeklokkene også blitt brukt for å varsle
folk ved brann, krig eller landesorg.
Bønnebånd
Det å legge et tørkle eller et bønnesjal
over hodet eller skuldrene og hendene
var en måte å vise respekt på når man
ba. På mange gamle bilder flyr englene
med slike bønnesjal eller bønnebånd i
hendene, som et symbol på at de bærer
bønner opp til Gud. Bønnebåndene
har blitt til lenker: lenker av glitter og
halm, eller av farget papir. Lenkene
symboliserer også samhold, fellesskap
og solitaritet.
Stjernen i toppen at treet
Betlehemsstjernen viste vei til stallen.
...og høyt i toppen den blanke stjerne
Ja, den må skinne, for den skal minne
oss om vår Gud – oss om vår Gud.
Englene
opptrer ofte ved viktige anledninger i
bibelen. Mange kunstnere har framstilt
englene med lange gevanter og vinger,

men i bibelen likner de mye mer på
mennesker, og noen ganger blir de til og
med tatt for å være mennesker. Ordet
engel betyr budbringer. De er himmelske
skapninger som bringer med seg Guds
gode budskap, setter i verk Guds planer
og forsvarer Guds folk. Kanskje er
uttrykket englevakt det vi bruker mest
i dagligtalen? Eller – du er en engel,
om noen gjør noe ekstra godt som ikke
forventes av en.
Du grønne, glitrende tre, god dag
Velkommen, du som vi ser så gjerne
med julelys og med norske flagg
og høyt i toppen den blanke stjerne
Ja, den må skinne, for den skal minne
:/: oss om vår Gud :/:
Den første jul i et fremmed land
sin store stjerne Vårherre tente
den skulle vise vår jord at han
den lille Jesus til verden sendte
I stjerneglansen gikk engledansen
:/: om Betlehem :/:
Om Jesusbarnet fortalte mor
så mang en aften vi satt her hjemme
vi kan hans bud og hans milde ord
vi vet at aldri vi dem må glemme
Når stjernen skinner, om han oss minner
:/: vårt juletre :/:
Johan Krohn
«Du grønne, glitrende tre» er en
julesang med tekst av Johan Krohn
(1841-1925) den synges gjerne til to
forskjellige melodier. Den mest brukte
melodien er komponert av tyskeren
Christopher E. F. Weyse (1774-1842),
mens Edvard Griegs (1843-1907) melodi
til sangen er mindre brukt. Den danske
originalteksten stod først på trykk i
Krohns barnebok ”Peters jul”, utgitt første
gang i 1866. Den ble oversatt til norsk
og trykt i Nordahl Rolfsens Lesebok
for Folkeskolen med tittelen ”Sang til
juletræet” i 1892. I juli 1894 tonesatte
Edvard Grieg syv dikt fra leseboka,
deriblant ”Sang til juletræet”. Disse ble
gitt ut i noteheftet ”Barnlige Sange”, op.
61 samme år.
Tekst: Lars Kristian Stendahl Gjervik
Foto: Flickr
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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

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

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

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

Leder av
menighetsrådet
Arthur Pilskog

arthur.pilskog2@
bergen.kommune.no

Olsvik menighetskontor

Postadresse: P.b. 549 Olsvik, 5884 Bergen.
Kontortid: Alle dager kl. 10.00 til 14.00. Ring og avtal om
kontortiden ikke passer.
Kontonummer: 9521.05.13699

Olsvikåsen 109 (ved kirken)
Telefon: 55 30 81 70
E-post: olsvik.menighet@bergen.kirken.no

døpte
Håkon Wilhelm Sæle Straume
Aksel Fotland Borge
Elida Steien
Matheo Marås Troland
Elias Haugstvedt Kristiansen
Adrian Engan
Leah Hauge
Ella Stølen Mellingen
Milla Folgerø Olsen
døpte i andre kirker
Hedda Strander Jensvoll,
Haakonsvern kirke
Oliver Mio Bruntveit, Loddefjord kirke
Elena Havre Rye, Nygård kirke
Mariell Lyssand Sande. Os kyrkje
Louise Kartvedt Kristensen,
Loddefjord kirke
Sander Ellingsen Skåden, Tjugum kirke
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Alexsandra Molvik Ingebrigtsen
Sundsbakk, Laksevåg kirke

døde
Odd Jan Bakke
Frode Asbjørn Aas
Hugo Ådland
Bodvar Hermund Skogly
Johanne Mathea Lentz
Mari Eriksen

offer
August
2. Menighetsarbeidet
16. NLA, Høgskolen
23. Kirkens ressurssenter
30. Himalpartner		

3 243,00
4 355,00
2 144,00
5 715,00

September
6. Menighetsarbeidet
13. Kirkens ressurssenter
20. Menighetsarbeidet
27. 1. L.fj. KFUK-speidere

4 860,00
4 054,00
3 351,00
6 365,00

Oktober
4. Diakoniarbeidet
11. KFUK-KFUM,Bjørgvin
18. Regnskogsfondet
25. Menighetsarbeidet

690,00
2 940,00
4 317,00
1 558,00

November
8. Nådehjemmet		
15. Menighetsarbeidet

7 320,00
2 873,00

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

Torsdag 24. desember
Julaften.
14:00: Familiegudstjeneste
ved Nobukazu Imazu.
Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp. Luk 2,1-20.

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

Torsdag 24. desember
Julaften
16:00: Familiegudstjeneste
ved Nobukazu Imazu.
Takkoffer til Kirkens
Bymisjon. Luk 2,1-20.

Søndag 20. desember
4. søndag i advent
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas. Dåp
og nattverd. Takkoffer til
Menighetsarbeidet.
Matt 1,18-25

Fredag 25. desember
Juledag.
12:00: Hovedgudstjeneste
ved Nobukazu Imazu.
Nattverd. Takkoffer til
Menighetsarbeidet.
Joh 1,1-14

Lørdag 26. desember
2. juledag.
12:00: Hovedgudstjeneste
ved Nobukazu Imazu.
Dåp. Takkoffer til
Menighetsarbeidet.
Joh 16,1-4a
Torsdag 31. desember
Nyttårsaften.
23:15: Midnattsmesse ved
Gunnar Kolaas. Takkoffer til
Menighetsarbeidet.
Matt 11,25-30
Søndag 3. januar
Kristi Åpenbaringsdag
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Imazu. Dåp og nattverd.
Joh 12,42-47

Åpen kafé - ny åpningstid
Annenhver torsdag fra kl. 12-14

Ønsker
du å få en
besøksvenn?

Ønsker du å få besøk av en som er
frivillig? Kontakt menighetskontoret
på tlf. 55 59 71 96.

Er det trist å spise formiddagsmaten
din alene? Da kan du ta den med opp
i menighetssalen i kirkekjelleren hver
annen torsdag mellom 12 og 14. Eller du
kan bare komme for å prate og få en kopp
kaffe/te og en vaffel eller et kakestykke,
som vi holder – så kan vi ha det hyggelig
sammen noen timer. Det blir ingen ekstra

Alfakurs
Vel møtt til
Alfakurs og
samtale om
den kristne
tro og de
”livsviktige
spørsmål”
fordelt på ti
temakvelder.
Ti mandager
fra kl. 19.00
til 21.30,
annenhver gang i Loddefjord
menighetshus og Olsvik kirke.
11. januar, 25. januar, 8. februar, 22.
februar og 7. mars i Loddefjord.
18. januar, 1. februar, 15. februar, 29.
februar og 14. mars i Olsvik

Søndag 10. januar
2. søndag i
åpenbaringstiden.
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Kolaas. Nattverd.
Joh 1,29-34
Søndag 17. januar
3. søndag i
åpenbaringstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Kolaas. Dåp og nattverd.
Joh 1,15-18.
Søndag 24. januar
Såmannssøndagen
11:00: Familiegudstjeneste
ved Imazu. Dåp.
Matt 13,24-30

underholdning, bare hyggelig folk å
snakke og spise sammen med.
Torsdager i tiden fremover:
10/12 - 14/1 - 28/1 - 11/2 - 25/2
Hvis du ønsker å komme, men er
avhengig av skyss, kan du kontakte Astrid
på 409 22 846 eller Bjarne Andersen på
55 59 71 96/400 64 327? Vi vet ikke om
vi kan klare å skaffe skyss ennå, men det
er viktig å vite litt om behovet.
Astrid (Friv.sentr.) og Ingelin (Diakoniutv.)

Vil du
være
frivillig?

Ønsker du å bli frivillig besøker
for en besøksvenn? Kontakt Roald
Øvrebø på tlf. 55 30 81 78.
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Julebasaren - en stor takk til alle som deltok
Trekningsliste
- hovedlotteri

Lørdag 21. november avholdt menigheten sin årlige julebasar. Fra dørene
åpnet kl. 11.30 var det en jevn
tilstrømming av folk, så da vi begynte
kl. 12.00, var menighetssalen full og
folk satt også i speilsalen.
Vår
allestedsnærværende
administrasjonsleder, Bjarne Andersen, ledet
det hele. Med det som forhåpentligvis
er blitt en tradisjon, startet vi med
at barnekoret Shine ikke bare sang
for oss, men fikk oss også med på
en kanon. Deretter holdt vår like
allestedsnærværende
sokneprest,
Gunnar Kolaas, en kort, men som alltid
god andakt.
Mens folket koste seg med kaker og
kaffe, sørget ivrige selgere for åresalg.
Vi hadde to trekninger – og nesten
40 gevinster på hvert åresalg. Også
på hovedlotteriet (bøkene) hadde vi
nesten 40 gevinster. Ekstra kjekt var
det antagelig for de minste, for på
bøttelotteriet for barn vant alle. Utenom
de 10 større gevinstene, hadde vi mange
populære trøstepremier.

overskuddet gå til nye bord og stoler i
menighetssalen. I skrivende stund har
vi ikke helt oversikt over hva som kom
inn, men brutto er det antagelig noe over
50.000.
Takket være god støtte fra det lokale
næringsliv og mange rause folk i
menigheten hadde vi som nevnt over
mange fine gevinster. Tusen takk.
Likeledes vil vi takke alle som på en
eller måte deltok - enten ved å være til
stede, ved å kjøpe eller selge lodd, ved
å rydde til og rydde opp etter basaren
(en ekstra takk til frivilligkoordinator,
Roald Øvrebø, som stilte både fredag og
lørdag), til kakebakere og folk som hjalp
til på kjøkken og i salen før og under
basaren – og selvfølgelig Brith Barsnes
Bjordal og Shine, samt Bjarne Andersen,
Gunnar Kolaas.
Tusen takk, alle sammen!

Da det hele ble avsluttet kl. 15.00, virket
det som om alle hadde hatt en svært
hyggelig formiddag.
Men en basar skal ikke bare være et
sosialt møtested, men også skaffe
midler til menigheten. Også i år skal
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Tekst: Ingelin Larsen
Foto: Bjarne B. L. Andersen

Brodert duk - Margith Johnsen
Juleløper, nisse - Ingeborg Ingebrigtsen
Kamera - Fam Misje
Gavekort, Vestkanten - Anders Urkedal
Lakseside - Ingeborg Ingebrigtsen
Fanagenser, barn - Tove Stokke
Kransekake - Kitty Gjellereide
Fruktkurv - Bjørg Fraas
Sengesett - Elly Stadsnes
Juleløper, stjerner - Idar Syslak
Strikket sengeteppe - Anette Eide
Strikket barnegenser - Astri og Jenny
Dukke m/vogn - Ella Stokke-Zahl
Kavlikoffert - Hennie Husa
Sengesett - Anne Helene Tandberg
Strikket teppe - Christoffe Askø Sola
Strikket genser - Markus R Heggøy
Fanagenser, voksen - B Andersen
Brodert adventskalender - Torill Thorsen
Lakseside - Linda Syslak
Brodert oppheng - Eli Kristine S Zahl
Løperhjul - Kari og Trond Willassen
Mariusgenser, voksen - Sissel Holt
Gavekort INSI - Turid Johannessen
Brodert løper, sommer
- Anne Marit Ellertsen
Mariusgenser, barn
- Inger Marie Garmann
Gavekort, Sparkjøp - B Andersen
Strykejern - Hennie Husa
Gavekort, Sparkjøp - Eva Paulsen
Gavekort, Sparkjøp
- Lars Kristian S Gjervik
Juleløper, blå - Bente Krokeide
Rettetang - Eva Sofie Soltvedt
Fenalår - Anne Lise Grøm
Konfekt - Eli Kristine S Zahl
Tekanne - Hildegunn Gjerald
Duk - Sølvi Knapstad Tananger
Teppe - Monika Hamlot
Adventskalender, LEGO
- Øyvind S Stokke-Zahl
Grå Mariusgenser - Vivian Grønhaug
Barnegenser, hvit - Lars Magnus Nesse
Barnegenser, mørkerød
- Borghild Andersen

KRIK-lederne vant nattcupen

13. november arrangerte Bjørgvin
KFUK/M nattcup i fotball for konfirmanter
og tensing-grupper. Dette er et årlig
arrangement som i år samlet 47 lag og

587 deltakere. Olsvik menighet stilte
sterkt med tre guttelag, ett jentelag og
ett lederlag. I fjor vant guttene fra Olsvik,
men var ikke like heldige i år. Da var

det godt at lederne sørget for at vi får
beholde vandrepokalen et år til!
Tekst og foto: Hans-Petter Dahl

Kirken i møte med flyktningene
Kjære menigheter i Bjørgvin!
Flyktningekrisen
utfordrer
oss
alle.
Fremmede
mennesker
på
flukt kommer til oss. Nå blir våre
grunnleggende, kristne verdier satt på
prøve.
I møte med flyktningene som kommer til
våre lokalsamfunn, kan vi alle være med
og hjelpe. Gjennom flyktningetjenesten i
kommunen kan vi få vite hva som er mest
aktuelt der vi bor. Oftest er det bruk for
frivillige kontaktpersoner som kan hjelpe
flyktningene med å finne seg til rette i
en fremmed kultur. Over alt vil man ha
behov for møteplasser der flyktningene
kan få medmenneskelig kontakt og bli
kjent med lokalsamfunnet.

De fleste flyktningene kommer fra samfunn der religion spiller en langt større
og tydeligere rolle enn hos oss. Som
kristne vet vi hva det er å være troende.
Slik har vi en særlig kompetanse og
ansvar for å møte flyktningene også som
religiøse mennesker.
Mange er kristne. Disse kan vi gi et
kristent fellesskap som krysser både
språk- og kulturgrenser. De fleste
flyktningene tilhører andre religioner.
Disse må vi møte med kristen integritet
og åpenhet. I kirkene våre vil vi også be
for flyktningene, og om rettferdighet og
fred i landene de rømmer fra.

I ord og gjerning kan vi være med på å
gi framtid og håp til medmennesker i en
svært krevende situasjon. Slik får vi også
anledning til å oppleve rikdommen i det
menneskelige fellesskapet, og det gode
og verdifulle som de som kommer kan
tilføre både den enkelte og samfunnet.
Som Skriften sier: «Glem ikke å være
gjestfrie, for på den måten har noen
hatt engler som gjester, uten å vite det.»
(Hebr. 13,2)
Jeg ønsker dere Guds rike velsignelse!

Bjørgvin bispestol, 9. november 2015,
Halvor Nordhaug, biskop
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Lik oss på

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

S ID E

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