Olsvik kirke
NR 1 2016 - 32. årgang

PÅSKEFEST
SE HVA SOM SKJER AV
KULTURARRANGEMENT
OLSVIK TENSING
VI FÅR BLI MED BAK
MIKROFONENE TIL KORET

GOD

PÅSKE!

Kirken betyr noe for folkehelsen
Den
nye
lederen
av
Bergen
kirkelige fellesråd, Lars Kristian
Stendahl Gjervik, er opptatt av
informasjonsflyten i kirken. Han vil
styrke informasjonen både innad og
utad.
– Det er stor avstand mellom Bergen
kirkelige fellesråd (BKF) og menighetene.
BKF har et ufortjent dårlig rykte. Derfor
vil jeg styrke informasjonen. Jeg ønsker
å medvirke til at mer av det som skjer
sentralt, formidles ut til menighetene.
Samtidig tror jeg det er viktig at BKF i
større grad fanger opp det som skjer
lokalt, sier Lars Kristian Stendahl Gjervik.
Motivert
Han overtar ledervervet etter Jørn
Henning Theis. Med seg som nestleder
har han Aasmund Kvamme.
– Det er med stor ydmykhet jeg går inn
i dette vervet. Jeg er veldig motivert
for oppgaven. Samtidig vet jeg at dette
er store sko å fylle, sier Lars Kristian
Stendahl Gjervik.
Han har vært leder i Olsvik menighetsråd
og representert denne menigheten i BKF
de siste årene. Også denne perioden
representerer han Olsvik.
–
Alle
konsertene,
barneog
ungdomsarbeidet, gudstjenestene og
grasrotarbeidet i kirken er viktigere enn
vi tror. Tenk hva vi betyr for folkehelsen
i Bergen! I kirkene våre finner mange
trygge og gode fellesskap der de kan være
med hele seg og sitt liv. Opplevelsen av å
høre til, er grunnleggende i menneskers
liv, sier Lars Kristian Stendahl Gjervik.
Hans foreldre kommer fra Namsos. Han
har selv vokst opp på Høylandet og bodd
ti år i Trondheim. De siste elleve årene
har han bodd i Bergen. Begge foreldrene
er aktive i kirke og KFUK/KFUM. Lars
Kristian har fulgt i deres spor. Han er
utdannet sosionom og har masterdiplom i
verdibasert ledelse ved Diakonhjemmets
høgskole.
– Jeg har arbeidet mye med barnevern
og sosialtjeneste. De siste årene har
jeg arbeidet som sosionom i en av
byens grunnskoler. Jeg veileder ansatte
samtidig som jeg har kontakt med elever
og foreldre og er også informatør for
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programmet MOT
ved skolen, sier
Lars
Kristian
Stendahl Gjervik.
Tar ansvar
– Hva gjorde at du
engasjerte deg i
Olsvik menighet?
–
Kona
mi,
Vibeke,
hadde
sin ungdomstid i
Olsvik TenSing.
Da vi flyttet fra
Trondheim
til
Bergen var det naturlig at vi ble med
som voksne i dette arbeidet for ungdom.
Det opplevdes veldig meningsfullt. Så
er jeg vel av den typen som rekker opp
hånden når noen blir spurt om å delta i
Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF)
- BKF er definert som et selvstendig
offentlig demokratisk organ og
et paraplyorgan for Bergens 25
menigheter i Den norske kirke.
- Kirkeloven § 14 beskriver
fellesrådets oppdrag. les mer på
www.lovdata.no - kirkeloven.
- BKF (inkl. Akasia) har ca. 700
ansatte fordelt på menigheter,
barnehager, byggforvaltning,
gravplass, regnskap og
administrasjon, og en årlig
omsetning på ca. 380 millioner og
en investeringsramme på ca. 80
millioner. (tall fra 2014).
- Det er ca. 80 % (ca. 225 000)
av Bergens befolkning som er
medlemmer i Den norske kirke og
som hører inn under BKF paraplyen.
På området gravplass betjener BKF
100 % av byens befolkning.
- Virksomheten omfatter 70 000
kvadratmeter bygg og over 600
dekar anlegg fordelt på 34 kirker,
27 kirkegårder/gravplasser, 20
barnehager med 1520 barn, samt
annen eiendom knyttet til disse.
- Øverste ansatte leder i BKF er
kirkevergen i Bergen Kjell-Bertel
Nyland.

frivillig arbeid, sier Lars Kristian Stendahl
Gjervik.
– Hva betyr kirken for deg?
– Den er en viktig forankring i livet mitt.
Kirken er et sted for fellesskap, påfyll,
trøst og utvikling. Der kan jeg være med
min tro og min tvil og ærlig oppleve at jeg
hører til. Trosdimensjonen er en viktig
del av min identitet. Kanskje er jeg litt
utålmodig og skulle ønske ting hadde
skjedd raskere i kirken, men jeg har valgt
å være i kirken likevel, sier Lars Kristian
Stendahl Gjervik.
Han er opptatt av å få til et godt samarbeid. For han er kirken noe mer enn et
trossamfunn. Den er en kirke for folket
der folk bor.
– Vi skal være en kirke som bryr oss om
lokalsamfunnet. Vi skal være integrert
i lokalsamfunnets liv, med kristen tro
og livstolkning. Kirken har et bredere
oppdrag enn i smal forstand å være
et trossamfunn. Som majoritetskirke
påhviler det oss et særlig ansvar for å
ivareta folket som bor i lokalsamfunnet, i
deres møte med ulike hendelser i livet og
verden, som fordrer en tilstedeværelse
for kirken, sier Lars Kristian Stendahl
Gjervik.
Sammen med de andre medlemmene
av Bergen kirkelige fellesråd og staben i
BKF vil han ta kirken inn i en ny tid.

Tekst: Tor Kristiansen (publisert på BKFs
nettside, bergen.kirken.no)
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Det skjer i din kirke
Temakvelder
På grunn av Alfakurs i Loddefjord og Olsvik menigheter er
temakveldene denne våren noe utsatt.

Annenhver torsdag fra kl. 12-14

Velkommen til Temakveld i kirkekjelleren Olsvik kirke:
Mandag 11.april 2016 kl. 19.00
Tema: Nattverdens mysterium  ved sokneprest Gunnar
Kolaas
Det blir nattverd i kirken ved møtets slutt.
Mandag 30. mai 2016 kl. 19.00
Tema: Tilgivelse ved prest Einar Ekerhovd
Det blir servert et enkelt kveldsmåltid begge kveldene.

Åpen kafé
Åpen kafé fortsetter ut over våren – foreløpig ut mai, så
vurderer vi derfra ut fra interessen.
På grunn av påsken og Kristi Himmelfart blir det noen
forskyvninger – og noen ganger går det mer enn 14 dager
mellom hver gang.

Shine + Solstrålene +Tore
Thomassen + Krabatene
Onsdag 13. april kl. 17.30 i Nygård kirke m/Tore Tomassen
Onsdag 20. april kl. 17.30 i Olsvik kirke m/Krabatene
I samarbeid med Solstrålene i Nygård kirke inviterer
Shine til konsert. Først 13. april i Nygård kirke, sammen
med Tore Thomassen, og deretter 20. april i Olsvik kirke,
sammen med teatergruppen Krabatene.
Begge onsdagene starter konserten kl. 17.30.
Inngang kr. 50,- pr. pers og kr. 100,- for familie.

Formiddagstreff
7. april: Øyvind Offerdal og Per Boldstad: Evert
Taube-program. Andakt.

Åpningstider: 12.00 – 14.00
Datoer:
Torsdag 10/3
Torsdag 31/3 (etter påske)
Torsdag 14/4
Torsdag 28/4
Torsdag 19/5
Ta med matpakken og spis sammen med oss. Det er mye
kjekkere å sitte sammen med noen og prate under måltidet
enn å sitte alene. Vi spanderer kaffe/te og litt søtt attpå.
Det er ikke noe program osv. disse dagene, bare hyggelig
småprat.
Hvis alt går som vi håper, blir den nye diakonen med fra
10/3.
Hvis du har lyst til å komme, men trenger skyss, ber vi deg
ringe Astrid eller Bjarne, så skal vi se hvordan vi kan løse
det.
Astrid Myran Aarvik (frivilligsentralen):
Bjarne Andersen (kirken):			

409 22 846
55 30 81 70

Velkommen.

12. mai: Shantykoret. Andakt.
9. juni: Vårtur
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Guds absolutte kjærlighet
Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine
hender overgir jeg min ånd!» Da han
hadde sagt det, utåndet han. (Luk 23,
46)
«Far, i dine hender overgir jeg min ånd!»
var Jesu siste ord. Det viser tydelig at
Jesus hadde en absolutt tillit til Gud, selv
da han var korsfestet. Hvorfor var det
mulig for ham å ha et slik fortrolig forhold
til Gud midt i lidelsen? Fordi Jesus var
overbevist om Guds absolutte kjærlighet
til ham. Det er et evig kjærlighetsliv i det
indre livet i den hellige treenigheten.
Faderen, Sønnen og Ånden forholder seg

til hver andre i gjensidig kjærlighet. Jesus
er Sønnen, den andre guddommelige
personen i treenigheten. Faderen gir seg
selv helt til Sønnen, og Sønnen gir derfor
seg selv tilbake til Faderen.
Jesus kom fra Faderen for å gjøre
Faderens gjerning blant mennesker,
nemlig å føre dem tilbake til Faderen
i hans navn. Etter å ha sonet alle
menneskers synder, gav Jesus sitt liv
tilbake til Faderen med stor glede.
Målet med Jesu frelsesverk for
menneskeslekten er at mennesker føres
tilbake til Gud som hans barn. I Jesu

navn har mennesker adgang til å være
Guds barn igjen, akkurat som Adam og
Eva i paradiset før syndefallet.
I Jesu navn har vi mulighet til å
erfare Guds absolutte kjærlighet. Da
overbevises vi om at Gud alltid omfavner
oss med sin kjærlighet. Videre blir
det naturlig for oss å leve i en fortrolig
relasjon til Faderen, akkurat som Jesus
gjorde på jorden. Da blir det også naturlig
for oss å si til Faderen med Jesus før vi
legger oss: «Far, i dine hender overgir
jeg min ånd!»
Tekst: Nobukazu Imazu

TRENGER DU NOEN
Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. kirkens-sos.no
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Lederens hjørne

Kunst- og
kulturuken 2015
Under Olsvikutstillingen 2015, som var
den attende i rekken, ble det solgt kunst
for over 210 000 kroner! Overskuddet
som menigheten sitter igjen med var på
nærmere 69 000 kroner. I tillegg gikk
konserter og andre arrangementer med et
mindre overskudd. Dette er penger som
går til utsmykking av kirken vår.
Over tusen mennesker var innom på
utstillingen i løpet av utstillingsuken. I tillegg
omfattet Kulturuken konserter, foredrag,
dukketeater og andre arrangementer som
samlet nesten like mange deltagere.
Kunst og kulturkomiteen i Olsvik vil rette
en stor takk til alle som gjorde det mulig
å gjennomføre Kulturuken og Olsvikutstillingen 2015. Takk til Fyllingsdalen
og Laksevåg kulturkontor og Lions for
økonomisk støtte og til alle frivillige som
hjelper med ulike praktiske oppgaver
gjennom uken.
Vi takker også alle dere som kom innom
og gjorde Kunst- og kulturuken i Olsvik
2015 til en suksess.

Hvordan møte den
som er annerledes enn
deg selv på en god
måte? – særlig fokus
på kulturell bakgrunn.
Dette er temaet som behandles på
vårens kurs for (kommende) besøkere
– og andre interesserte. Som vanlig
er kurset et samarbeid mellom Olsvik
menighet,
Loddefjord menighet og
Frivilligsentralen i Laksevåg. Foredragsholder denne gangen er Jan Helge
Gram Eggestøl, sykehusprest på
Haraldsplass.
Endelig program er ikke satt opp, men
hovedtrekkene er som følger:
- Fremmøte med registrering* og
forfriskninger.
- Kort informasjon om besøkstjenesten
for dem som ikke kjenner til den
- Foredrag / gruppesamtaler / spørsmål
*Du binder deg ikke på noen måte selv
om vi registrer deg.
Tid: Mandag 11/4 kl. 18.30 – ca. 21.00
Sted: Loddefjord Menighetshus (like
ved kirken).

Ved menighetsrådsleder Arthur Pilskog

Menighetsrådet som ble valgt i for 2016
til 2019 har allerede vært i virksomhet i
tre måneder.
Mange som prøver å ta kontakt med
kontoret i Olsvik oppdager at det
møter dem et stort hvitt telt, og ser
kanskje ikke at det faktisk drives
kontor innenfor. Selv om dette er i
god gammeltestamentlig tradisjon, er
det likevel upraktisk. De ansatte går
stille i gangene og klager ikke, men
det er en belastning i det daglige.
Det er en anleggsplass. De har vist
stor tålmodighet. Vårt håp og det vi
har fått beskjed om av arbeiderne,
er at dette skal være i stand før mai
og før konfirmasjonen begynner.
Belønningen blir mer rom for de ansatte
med flere kontorer og oppholdsrom/
møterom/kantine for ulike formål. Og
det skal være lagt til rette for personer
som er bevegelseshemmede.
I november lyste vi ut stillingen
som diakon. Og første uken i mars
begynner Heidi Merete Baird i en
50 prosent stilling. Vi ønsker henne
velkommen. Hun vil allerede være
kjent for mange i menigheten i og med
at hun har vært vikarprest hos oss ved
flere anledninger.

Takk!
I forrige nummer av menighetsbladet
lå det en bankgiro som mange benyttet
seg av.
Hjertelig takk for alle beløp, små
og store som samlet innbrakte over
25 000.- kroner til menighetsarbeidet.

Ny diakon
Olsvik menighet har ansatt Heidi
Merete Baird som ny diakon i 50
prosent stilling. Heidi Merete Baird
var for noen år tilbake vikarprest i
Olsvik kirke. Vi ønsker henne hjertelig
velkommen tilbake.

Strategisamlingen som ble avholdt
i januar var en fin anledning for
de ansatte i staben og det nye
menighetsrådets medlemmer til å
bli bedre kjent med hverandre. Og
det ble flere økter der vi drøftet hva
vi ser for oss som mål og planer for
Olsvik menighet. Og det ble resultater
i form av en omfattende oversikt
over alle forslag. Noen kanskje mer
som drømmer enn realistiske, men
vi må ha noe å strekke oss etter.
Planer og mål gir oss noe å gå etter
og i sin tid gir oss anledning til å se
tilbake og se hva som har skjedd og
dessuten hva som ikke ble til noe. Vi
kan lære å tenke nytt. Menighetsrådet
har behandlet de mange forslag og
tanker og har landet på de følgende
tre
hovedsatsingsområder
denne
perioden: diakoni, forkynnelse og
musikk.
Alle
tre
er
selvfølgelig
samlebetegnelser. Prosessen videre
vil være å fylle disse med meningsfulle
tiltak som engasjerer og inspirerer
både ansatte og frivillige. Det er vårt
håp at denne prioriteringen vil hjelpe
oss til å samle våre ressurser på en
konstruktiv måte sammen med alle
frivillige og staben.
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Bak mikrofonene
Olsvik TenSing har eksistert i 25 år.
De feiret milepælen i fjor sommer
med en tur til kulturhovedstader som
Wien, Bratislava og Budapest. Det var
30 personer som var med på denne
sosiale turen. TenSing er et tilbud for
alle mellom 13 og 80, selv om de selv
må innrømme at hovedtyngden ligger
blant de yngre.
Øvingene
Klokken nærmer seg 19 og små kropper
begynner å liste seg inn de store blå
kirkedørene. Noen har allerede kommet
og sitter og småprater blant stolradene.
Jeg overhører noen si at de har vært
her siden 17:30 og jobbet med noe av
det som skal gjennomgåes på kveldens
øving.
De unge ansiktene sitter og venter på
at dirigent Anette skal ta ordet. Noen
virker litt spente, andre har tydeligvis
vært her flere ganger. Mobiltelefonene er
i aktiv bruk og man hører småsnakking
og fnising. Så slår klokken 19 og det
vrimles i hele kirkerommet. Anette kaller
til oppstilling. De stiller seg opp på kjente
plasser, etter stemme. Det er viktig å
være løs og ledig når man skal synge.
Oppvarmingen foregår på kjent vis, med
kjente sanger som de gjentar i forskjellige
toner og forskjellige hastigheter. De
synger både norsk, engelsk og dobbelt.
Dirigenten deler koret inn i flere grupper
og de synger forskjellige toneleier. De
fleste virker trygge i sin plass, mens
andre fomler litt og er tydeligvis ikke like
satt i sine veier. Likevel er stemningen
koselig, trygg, hjemme. De er samstemte
og entusiastiske.
Det er flere av koristene om kan fortelle
at de følte seg hjemme nokså kjapt
etter å ha kommet inn i Olsvik TenSing.
Samhørigheten i koret, samt en dirigent
som er veldig engasjert i hva de driver
med, hjelper nok på dette.
Anette Hermansen, dirigent og humørspreder
— Har du bodd hele livet ditt i Olsvik?
— Ja.
— Når begynte du i Olsvik TenSing?
— Jeg er litt usikker, men mener det
var i 1995. Da begynte jeg som vanlig
6 Olsvik menighetsblad 1-2016

medlem. Jeg var ikke konfirmant, men
ble dratt med av en venninne som var
konfirmant. Siden har jeg blitt værende.
— Hva liker du best med TenSing?
— Godt spørsmål... Jeg liker å synge,
det er kjekt å jobbe med ungdom. Se
hvordan de utvikler seg og får utfolde
seg. Se hvordan de kan være kreativ og
finne på nye gøye ting.
— Når ble du leder?
— I 1997 tror jeg. Jeg ble spurt ganske
tidlig om å være leder. I 2000 hadde
de ikke dirigent, så siden jeg hadde
musikkbakgrunn; så tok jeg utfordringen.
Det skulle egentlig bare være midlertidig,
men det er nå 15 år siden. Jeg skulle
være dirigent til de fant noen andre, men
jeg tror de har sluttet å lete.
— Hvor mange turer har du vært med
på?
— Jeg har vært på utenlandstur åtte
ganger. I tillegg har vi vært en del på
Gjøvik, på TT. Det var før bare hvert
fjerde år, men nå er det hvert år, tror jeg.
Så er det Vinterfestivalen på Voss. Der
har jeg vært med alle gangene, bortsett
fra en eller to.
— Utenom turer, så er det jo konserter;
Intimkonserter, Ung Messe.. Det har
dere fast hvert år?

— Ja, det er ganske høyt aktivitetsnivå.
Rundt juletider er vi en del etterspurt
også. Vi får stadig vekk henvendelser
fra andre menigheter. I fjor var det
julekonsert med Haugatunkoret f.eks.
Vi er også fast hvert år og synger for
de eldre i saniteten, ute i Godvik. Vi
arrangerer juletrefest hvert år for barna
på Vadmyra skole. Vi har absolutt fått et
godt rykte på oss. Det er veldig kjekt.
— Hvilke ting snakker dere om på øving,
annet enn hvilke sanger dere skal lære?
Tar dere for eksempel opp noe som skjer
i medlemmenes liv?
— Vi har andakt hver gang på øving.
Dersom det er noe som påvirker oss,
som for eksempel den mobbesaken som
skjedde i fjor, så snakker vi om det. Dette
er absolutt et forum hvor medlemmene
kan snakke med oss, dersom det er noe
som plager dem. Spesielt i ledergruppen

har vi utviklet et godt forhold og en trygg
arena. Vi snakker gjerne om tro og
tvil, eller andre vanskelige ting de går
igjennom. Jeg er dog ikke sikker på om
konfirmantene som er hos oss bare i en
begrenset periode rekker å bli så trygg
på oss. Men vi hører selvfølgelig på dem
dersom det er noe. Jo lenger de er med,
jo sterkere bånd blir jo knyttet mellom
dem.
— Sånn sett utenifra så virker dere jo
som en veldig sammensatt gjeng.
— Ja, absolutt. Det er et veldig
inkluderende og lavterskel miljø. Alle
blir møtt på en god måte. Vi gjør også
sosiale ting på øving, eller i øvingstiden.
Vi har f.eks spillkveld, filmkveld eller tar
en tur på bowling. Da kan alle som vil
være med.
— Hvor lenge ser du for deg at du blir?

og gestikulerer over en liten gruppe. «Her
et sted», sier hun og hjelper dem videre.
Hun setter seg ned ved pianoet og viser
hvordan musikkbakgrunnen kommer til
nytte.
Det er pause. Småbeina begynner å
bevege seg i kirkerommet. Noen løper til
mobiltelefonen sin, andre går en tur ut.
Lydnivået er høyt og latteren sitter løst.
Spesielt siden det var en skrivefeil på
teksten Anette hadde hatt på storskjerm.
Etter pausen er det tid for de individuelle
gruppene. Da er det dans, media, drama
og øving med et mindre kor som står
på plakaten. Alle vet hvor de skal og
forsvinner til de forskjellige stedene.
Jeg følger etter ned i kjelleren og finner
dansejentene stablet foran speilet i den
ene salen. De virrer litt rundt og praten
går. Det er noe usikkerhet om hvem som
skal stå hvor og hvem som skal starte

— Jeg tar ett år om gangen, og ser
hvordan det går. Det er vanskelig å se for
seg et liv uten TenSing. Det tar såpass
mye tid at jeg vet ikke helt hva jeg skulle
brukt den tiden på. Jeg skjønner jo at jeg
ikke kan holde på med dette i all evighet,
men jeg håper jeg kan være en del av
TenSing som voksen, selv om jeg har gitt
dirigentpinnen videre. Så lenge jeg har
det gøy, blir jeg værende.
Etter pausen
Denne kvelden er det øving til Ung Messe
som står øverst. De skal blant annet
synge Gloria av Oslo Soul Children og
har derfor med en CD med musikken på.
Anette får koret i gang og beveger seg
frem og tilbake med bestemte steg for å
finne ut hvor det skurrer. Hun løfter armen
hvor. Hvilke vei de skal gå i den delen
av sangen, og hvilken vei de skal snu
seg etter et annet sted i sangen. Victoria
er en av danselederne og har kontroll.
Hun går rundt i rommet og plasserer
jentene der de skal starte, så setter
hun på musikken. Da er situasjonen en
annen. De er plutselig nokså koordinerte
og trinnene sitter noenlunde. Musikken
stanses med jevne mellomrom og
koreografien gåes igjennom. Victoria er
ikke helt fornøyd.
Victoria S. Larsen, danseleder og
tatovert
— Hvor lenge har du bodd i Olsvik?
— Siden jeg var 3 år.
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dessverre litt penger, men det er veldig
gøy. Der er en del seminarer, ting med
koret, globalløp, samle inn penger. Så
har vi TT (TenåringsTreff) på Gjøvik. Det
skal være i Oslo fra 2016. Der har jeg
vært med en gang og det var kjempegøy.
Da ble vi også kjent med andre kor i
Bjørgvin.
— Stemmer det at du er en leder?

— Når begynte du i TenSing?
— I 2011. Jeg føler egentlig at jeg har
vært her hele livet.
— Hvorfor begynte du?
— Jeg konfirmerte meg ikke i kirken fordi
jeg er egentlig litt sånn som ikke gjør ting
som alle andre gjør. Men jeg gikk i en
klasse med en som mente at dette var en
god ting for meg, siden jeg liker å synge
og sånn. Så jeg ble med på en øving og
siden har det gått slag i slag.
— Hvordan var den første øvingen?
— Det var litt skremmende. Jeg er
egentlig en utadvent type, men da kjente
jeg presset. Men jeg merket med en gang
at det var et inkluderende miljø. Flere
kom bort til meg og begynte å snakke og
fortelle om hvem de var og lurte på hvem
jeg var. Man føler seg ikke alene. Du er
liksom inne med en gang. Det var nok en
av grunnene til at jeg ble værende.
— Har du fått noen venner på grunn av
TenSing?
— Ja, mine aller beste venner går i
TenSing. Det har nok noe med miljøet å
gjøre. Man blir venner med alle, uansett
alder. De jeg mest er med på fritiden er
stort sett på min alder, men på øvingene
merkes ikke det.
— Jeg hører rykter om at dere gjør
sosiale ting utenom øvingene også?
— Ja, vi har vår egen sosialkomité. Den
kom opp for rundt to år siden. Så da prøver
vi å ha minst en sosial ting i måneden.
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Det er ikke alltid vi får det til, det kommer
an på konserter og sånt. Da har vi gjerne
karaokekvelder, fotballturneringer, turer,
rebusløp... ja, forskjellig. Da kommer de
som har tid og vil.
— Fortell om turen til Dyrkolbotn som
dere har hvert år.
— Det er i utgangspunktet turen til
konfirmantene, men da er hele gjengen
med. Det er en tur vi blir kjent med
hverandre på. Vi utfordrer hverandre
litt. Vi har konkurranser, blir delt inn i
grupper, så det er litt konkurranse hele
helgen. Lederne passer på at alle blir
inkludert.
— Hvilke andre turer har du vært med
på?
— Vinterfestivalen på Voss. Det koster jo

— Ja, jeg er leder for dansergruppen
og er med i ledergruppen. Jeg har vært
innom flere steder. Vi er omtrent 22
ledere nå. Det er ganske mange, men
det gjør at miljøet blir enda bedre. Vi har
flere ledere som har vært veldig lenge. Vi
har egentlig ikke noe aldersgrense på å
bli leder, men vi ser helst at de har vært
med en god stund etter at de har vært
konfirmanter. Vi ser også etter de som
tar litt ekstra initativ og kreativitet. Hvem
som viser litt lederansvar.
— Dere har jo andakt på hver øving,
hvordan er det hvis man ikke er kristen?
— Det er jo ikke et krav om at man må
være det, men vi har andakt på hver
øving. Vi er også med på blant annet
Ung Messe som jo er en gudstjeneste.
Når vi er på diverse turer er det også
gudstjenester. Man må absolutt ikke
være kristen for å være med i TenSing,
men det er et kristent miljø og det er fokus
på det religiøse. Det er nok en prosess
for mange. Flere av konfirmantene er i
tvil når de begynner og finner gjerne noe
i løpet av tiden de er hos oss.
— Angående dette med sanger som
dere bruker, hvem er det som bestemmer
det?

— Vi har en programkomité som består
av de som er leder for de forskjellige
gruppene; danseleder,
minikorleder,
hovedleder, leder for band, leder
for teknikk og noen flere ledere.
Før konsertene så går vi ut til alle
medlemmene og spør om noen har noen
forslag. Så velger vi utifra det. Vi ser
gjerne på solister, hvem som har sunget
før. Det er viktig for oss å ta innspill fra
de i koret.
Sangene er viktig
Det er tydelig at de som er i koret liker
sangene de synger. Flere lar seg føre
med av musikken og svaier litt. Man kan
også tenke at tekstene betyr noe for de
som synger. For min del kan jeg bare
anta at dette har en virkning på de som
er i koret og at det gjør det ekstra gøy å
være med.
Et sted musikken og tekstene er viktig,
er intimkonsertene. TenSing har to eller
tre konserter over to dager og det er er
en sammensatt opplevelse med både
korsang, drama og dans. Jeg har vært så
heldig at jeg har fått oppleve flere. Den
siste de hadde fikk jeg litt mer innblikk
i enn det en vanlig tilskuer får. Da var
jeg med dem hele søndagen og så
hvordan de jobber både før og etter selve
konserten. Det er en stor produksjon.
Det er mange folk involvert, både koret,
bandet, lydfolk og kjøkkenpersonell.
Det som er gøy å se, er at selv om

denne gjengen har tilbringet mange
timer sammen over i alle fall to døgn,
er stemningen på topp og latteren sitter
løst.
Klokken nærmer seg teppeåpning, og
alle sprer seg som små maur. Plutselig
er salen tom bortsett fra bandet som
er gjemt halvveis bak en gardin blant
ledninger og små lys. Publikum velter
inn døren og finner plasser. Det er en
hyggelig atmosfære i det ikke altfor store
rommet, med småbord spredt rundt i
lokalet hvor det står klart dekket med
kaffe, te og kaker. TenSing er heldig som
har så mange rundt seg som er villig til å

hjelpe til. Både i form av å bake en kake
eller tre til konsertene, eller stille opp på
kjøkkenet under konsertene.
De har også mange gjengangere i
publikum. Det er tydelig at flere kjenner
koret og kjenner prosedyren. Rommet
er mørkt. Vinduene er mørklagt og det
er bare små telys på bordene. TenSing
er flink til å bygge opp en stemning og
en forventning til hva som skal skje på
scenen. Så kommer koret inn, stiller seg
opp og musikken starter.
Tekst og foto: Gro Renate Rostrup
Profilbilde av Anette: Lars Kristian S. Gjervik.
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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
begravelsesbyråfor
for Laksevåg
Laksevåg og
Det
lokale
begravelsesbyrå
og Bergen
BergenVest
Vest
Gravdalsveien 4 - 5163 Laksevåg

Damsgårdsveien 210 · 5163 Laksevåg

Tidligere Gravferdstjenesten i Bergen - nå lokakontor for
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

Heidi Merete Baird
55308179
heidi-merete.baird@
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
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Styrer for åpen
barnehage
Nina Angeltveit
93484391
nina@angeltveit.info

Arthur Pilskog

arthur.pilskog@gmail.com

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

Andrea Chloe Akua Boamaah Cook
Anabelle Gonzalez Grønås
Alex Orrego Klausen-Kleppe
Malin Træet Houge
Julie Aarevoll Jensen
Dennis Kojen Mælen
Eiril Meling Ringkjøb
Simen Storhaug
Jacob Hammersland Engemoen
David Xavier Høyvik Iversen
Nora Tangen Malkenes
Johannes Seim Sivertsen
Emilie Ask
Charleen Kleppe Helland
Josefine Odelia Johanna Johansen
Madeleine Lyssand
Trym Hatland Olaissen
Ulrik Undem

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

Leder av
menighetsrådet

Olsvik menighetskontor

døpte

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

døpte i andre kirker
Aria Kristiansen Borgmann,
Loddefjord kirke
Leo Øksenberg Wold, Dale kyrkje
Nikolay Haugervåg Agledal,
Loddefjord kirke
Benjamin Kvalheim Thorstensen,
Laksevåg kirke
Marius Bergesen, Fana kirke

døde
Tora Hausvik
Gro Karin Saltnes
Maren Johansen
Edel Olsnes Takvam
Else Jacobsen
Svanhild Elida Hovland
Aslaug Blom Sørlid
Sigrid Bolette Solberg
Gunvor Frantzen
Olav Martin Godvik

Per Birkeland
Kåre Fredrik Christoffersen
Alf Thomas Endresen
Arne Sandvik
Laila Terese Jensen Bøen
Roald Jensen
John Knudsen
Wenche Amanda Gjesteby
Fred Larsen
Tore Roald Iversen
Helge Johnsen
Ruth Kalve
Anna Sofie Ådland

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. mars
Skjærtorsdag
19:00: Nattverdgudstjeneste
ved Kolaas. Nattverd.
Takkoffer til Gideon.
Joh 13,1-17

Søndag 13. mars
Maria budskapsdag.
11:00: Ungdomsudstjeneste
ved Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til KRIK.
Luk 1,39-45

Fredag 25. mars
11:00: Langfredag ved
Kolaas. Mark 14,26-15,37

Søndag 20. mars
Palmesøndag
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Imazu. Dåp og
nattverd. Takkoffer til
Menighetsarbeidet.
Joh 12,1-13

Søndag 27. mars
Påskedag
11:00: Høytidsgudstjeneste
ved Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Okhaldunga.
Joh 20,1-10
Mandag 28. mars
2. påskedag
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Imazu. Dåp. Takkoffer til
KIA - Kristent interkulturelt
arbeid. Joh 20,11-18

offer
Januar
3. Kirkens SOS i Bergen
10. Menighetsarbeidet
17. Nådehjemmet		
24. Bibelselskapet
31. Menighetsarbeidet
Februar
7. Kirkens familievern
14. Menighetsarbeidet
21. Himalpartner		

2 121,00
3 002,00
4 360,00
4 281,00
2 241,00

Søndag 3. april
2. søndag i påsketiden
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Imazu. Nattverd.
Takkoffer til
Menighetsarbeidet
Joh 20,24-31

Søndag 24. april
5. søndag i påsketiden
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Kolaas. Dåp og
nattverd. Takkoffer til
Menighetsarbeidet.
Joh 17,6-11

Søndag 10. april
3. søndag i påsketiden
11:00: Familiegudstjeneste
ved Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Søndagsskolen.
Mark 6,30-44

Søndag 1. mai
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Imazu. Nattverd.
Takkoffer til Amathea veiledningstjeneste for
gravide. Matt 20,25-28

Søndag 17. april
4. søndag i påsketiden
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Imazu. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet.
Joh 14,1-11

Ønsker
du å få en
besøksvenn?

Vil du
være
frivillig?

2 884,00
4 264,00
3 165,00

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

Ønsker du å bli frivillig besøker
for en besøksvenn? Kontakt Roald
Øvrebø på tlf. 55 30 81 78.
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Påskefest 2016 - kulturarrangemen
Slettebakken kirke - Påskeutstilling
av tekstilarbeider
Utstillingen åpner etter gudstjenesten
Palmesøndag 20. mars, og er åpen fram
til pinse i forbindelse med arrangement
i kirken. Kunstneren dette året er Åse
Eriksen. Kirketekstiler mm.
Søreide kirke - «I himmelsynet»
Kunstinstallasjon, inspirert av Ruth Hol
Mjangers egne erfaringer og laget i
samarbeid med Torkell Bernsen, Odd
Torleiv Furnes og Sverre Stokke.
Utstillingen er åpen: 20./25./27.mars
kl 12.30-15, 21./22./23.mars kl 16-20,
24.mars kl 16-19, 26.mars kl 15-17 og
18-20
Nykirken/Barnas katedral - «Påsken»
Dukketeater, skyggespill og skuespillere
gir liv til de viktigste hendelsene i
påsken. Skuespillere: Stein-Ove
Øygardslia, Dominika Minkacz-Siras
og Gabrielle Barth. Åpen forestilling/
premiere: Lørdag 5.mars kl. 15.00. Pris:
kr 150/100
7- 18. mars kl. 10.00 og 12.00. Gratis
for skoleelever og ved gudstjeneste.
Barnehager kr 80 pr pers
SØNDAG 13. MARS
17.00 Storetveit kirke - CREDO,
Lidelseshistorien i ord og toner.
Medvirkende: Barbro Husdal, sang,
Carsten Dyngeland, klaver, Thomas
Nøkling, saksofon, James E. Lassen og
Per Hannevold, fagott. Bill. kr 100
17.00 Skjold kirke - «Det gode landet»
Musikkspill ved Søråshøgda barnekor
og Cantus, med solistene Veslemøy
Fluge Berg og Olav Veierød. Bill. kr
100/50/250
19.00 Fana kirke - Italiensk konsert
Gloria av Vivaldi og Stabat mater av
Pergolesi, ved Fana kammerorkester,
Fanasolister, Fanatalenter og Fana
Kyrkjekor. Bill. kr 200. Forhåndssalg ved
deltagere.
20.00 Bønes kirke - CREDO,
Lidelseshistorien i ord og toner.
Medvirkende: Barbro Husdal, sang,
Carsten Dyngeland, klaver, Thomas
Nøkling, saksofon, James E. Lassen og
Per Hannevold, fagott. Bill. kr 100
21.00 Johanneskirken - «Pasjon Requiem/Music Makers»
Forestilling med visualiserte og lyssatte
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vokalsymfoniske verk. Edward Elgars
«Music Makers» - Kormusikk med solist
og fullt orkester. Mozarts udødelige og
velkjente «Requiem». Bergen Operakor,
Opera Bergens orkester, solister. Bill. kr
430/350

SØNDAG 20. MARS, PALMESØNDAG
11.00 Slettebakken kirke Påskeutstilling av tekstilarbeider
Påskeutstilling i Slettebakken kirke,
åpner etter gudstj. Kunstner Åse
Eriksen.

MANDAG 14. MARS
19.00 Sælen kirke - Pasjonskonsert:
”Aus Liebe will mein Heiland
sterben”. Medvirkende: Mezzosopran
Belinda Lerøy og kantor Bjørn Lien Bill.
kr 100

18.00 Bergen domkirke - J.S. Bach:
Matteuspasjon
Fremført av Bergen Domkor, to
barokkorkestre og solistene Ditte
Højgaard Andersen, Janna Vettergren,
Magnus Staveland, David Hansford,
Håvard Stensvold og evangelist Martin
Vanberg. Domkantor Kjetil Almenning
dirigerer. Bill. kr 300/200

ONSDAG 16. MARS
19.00 Sælen kirke - Marias påske
Hilde Trætteberg og Ådne Svalastog tar
gjennom fortelling, sang og musikk for
seg påsken sett med Maria Magdalenas
øyne.
21.00 Johanneskirken - «Pasjon Requiem/Music Makers»
Se mer info 13. mars
TORSDAG 17. MARS
18.00 Bønes kirke - Palmen
Musikkdrama om Jesu inntog i
Jerusalem, tilrettelagt for barnekor og
jazztrio.
Bill. kr 100/50
19.00 Sandvikskirken - Musikalsk
meditasjon
Musikk av J.S. Bach, G. Rossini m.fl.
Ingeborg Ekeland, sopran og Jostein
Aarvik, orgel.
19.00 Slettebakken kirke - ”Marias
Påske”
Forestillingen tar for seg den kristne
påskefortellingen, fortalt slik Maria
Magdalena kan ha opplevd det.
Gjennom fortelling, musikk og sang er vi
tilbake til Jerusalem for 2000 år siden.
19.00 Søreide kirke - Temakveld: ”Det
lidende mennesket i møte med seg
selv og Gud”
I kirkens ungdomslokaler (like ved
kirken)
Ruth Hol Mjanger innleder til samtale
om tema med utgangspunkt i musikk- og
videoinstallasjonen ”I himmelsynet”.
LØRDAG 19. MARS
13.00 St. Markus kirke - Passion &
Passacaglia av Max Reger
Mariko Takei, orgel.

19.30 Ytrebygda kirke - «KORSVEI»
Påskemeditasjon over den andre
trosartikkel i musikk og lyrikk. Ragnhild
Gudbrandsen, skuespiller, Øystein
Skre, bass, Daniel Øvrebø, fløyte, Ivar
Mæland, tangenter. Bill. kr 150
21.00 Bønes kirke - Musikalske
refleksjoner i en Påskehøytid
Musikalske refleksjoner i en
Påskehøytid. Carsten Dyngeland
improviserer på flygelet over kjente og
nye påskemelodier
21.00 Johanneskirken - «Pasjon Requiem / Music Makers»
Se mer info 13. mars
TIRSDAG 22. MARS
12-00 Johanneskirken Orgelmeditasjon
Asbjørn Myksvoll spiller verker av bl.a.
Bach og Reger
19.00 Fyllingsdalen kirke - Fra
krybben til korset
Fra krybben til korset. Sanger av m.a.
Hugo Wolf. Renate Ekerhovd, sopran og
Liv Skoglund, orgel. Bill. kr 150
ONSDAG 23. MARS
19.00 Eidsvåg kirke - Påskens
blomster og musikk
Anne Tafjord Kirkebø, kjent fra NRK
Hordaland sine program om hager, har
valgt ut blomster/planter for hver av
dagene i påskeuken. Hun viser bilder og
forteller om plantene. Jon Stubberud har
valgt ut musikk til dagene i påskeuken.
Bill. kr 100
19.30 Salhus kirke - Musikk i den
stille uke
Sebastian Dörfler spiller J.S. Bach: 6

nt i kirkene i Bergen
suiter for cello solo. Bill. kr 150/100
20.00 Storetveit kirke Pasjonskonsert ”Folketoner og blå
toner”
Bodil Eldhuset, sang og resitasjon,
Pia-Camilla Tømmernes, saksofoner,
Asbjørn Sundal, perkusjon, Ruth Bakke,
orgel og keyboards. Bill. kr 100
TORSDAG 24. MARS,
SKJÆRTORSDAG
18.00 Fana kirke - ”Pie Jesu”
Fanasolister og instrumentalister. Kantor
Jan Røshol. Kollekt.
18.00 Mariakirken - Orgelmeditasjon
Kantor Karstein Askeland spiller
orgelmusikk for Skjærtorsdag
18.00 Olsvik kirke - Pasjonskonsert
Ivonne Grundtvig Flåm, sang og Rune
Johnsen Klevberg orgel. Kollekt.
19.30 Bønes kirke Skjærtorsdagsmeditasjon
Barbro Husdal, sang og Carsten
Dyngeland, orgel/klaver
19.30 Slettebakken kirke Musikkgudstjeneste m/nattverd
Sokneprest Jorunn M. Johnsen, Johann
Sebastian Blum, cello og Kåre Rivenes,
orgel.
FREDAG 25. MARS, LANGFREDAG
11.00 Fridalen kirke - Stabat mater
Stabat mater av Pergolesi settes inn i en
liturgisk helhet med salmer, tekstlesning
og bønn.
Ingvill Mjeldheim Holter, sopran, Åsne
Kvamme, alt. Strykekvartett fra Bergen
filharmoniske orkester. Knut Christian
Jansson, orgel/dirigent. Kollekt
13.00 Sælen kirke Langfredagsgudstjeneste
Under langfredagsgudstjenesten
fremføres Trond Kvernos liturgiske
pasjonsverk Improperia Salvatoris Nostri
(Vår Frelsers bebreidelser).
18.00 Bergen domkirke - Stabat mater
Sangere fra Bergen Domkor,
solister og barokkorkester holder
langfredagskonsert med «Stabat Mater»
av Vivaldi, «Jesu sieben Worte» av
Schütz og «Spiegel im spiegel» av Pärt.
Bill. kr 200/100

Mer informasjon: www.paskefest.no og www.bergen.kirken.no

19.00 Birkeland kirke Pasjonsmusikk for orgel
Orgelmusikk for pasjonstiden knyttet
sammen med tekstlesninger. Ottar
Erling Arnestad, orgel.

20.00 Åsane kirke - Påskens lovsang
Vi avslutter påskehelgen med vår
tradisjonsrike lovsangskveld. Koret
Prima Vista med solister, Lenamaria C
Gravdal, orgel og flygel. Nattverd.

19.00 Eidsvåg kirke Musikkmeditasjon på Langfredag
Vi ønsker å utdype, og dvele ved
Langfredagsfortellingen. Musikk av bl. a.
Bach, Kverno, Pärt og Messiaen.

SØNDAG 3. APRIL
15.00 Bergen domkirke - Orgelkonsert
«Resurrexit». Domkantor Sigurd Melvær
Øgaard spiller festmusikk for orgel.
Verker av bl.a. Johann Sebastian Bach,
Camille Saint-Saëns og Jean-François
Dandrieu.

LØRDAG 26. MARS, PÅSKEAFTEN
12.00 Bergen domkirke Orgelresitasjon «Prière».
Domkantor Sigurd Melvær Øgaard
spiller orgelmusikk til ettertanke på
påskeaften. Verker av bl.a. César
Franck, Johannes Brahms og Johann
Sebastian Bach.
15.00 Johanneskirken Orgelmeditasjon
Påskemeditasjoner for klokkespill.
Kirken er åpen for meditasjon og
lystenning. Asbjørn Myksvoll, klokkespill.
18.00 Johanneskirken Orgelmeditasjon
Orgelmeditasjon ved Mariko Takei.
”Passion & Passacaglia”, verker av Max
Reger.
SØNDAG 27. MARS, PÅSKEDAG
15.00 Mariakirken - Orgelkonsert
Kantor Karstein Askeland spiller
festmusikk for orgel.
19.00 Storetveit kirke - «Klassiske
perler»
Inneholder verker av: Dvorák, Schubert,
Mercadante, Vivaldi, Bizet, Gounod,
Webber mfl. Medvirkende: Åse Solvi,
sopran, Jan Erik Endresen, baryton,
Ljubov Østerberg, piano. Bill kr 150/100
(stud/honnør)
MANDAG 28. MARS, 2. PÅSKEDAG
19.00 Sandvikskirken Påskesangkveld
En vandring gjennom påsketiden i
salmesang, musikk og bibeltekster.
Tore Kloster, tenor, Tore Pettersen,
trompet, Jostein Aarvik, orgel, Sverre
Langeland, liturg.
19.30 Slettebakken kirke Oppstandelsesmesse av Egil Hovland
Kapellan Lars Petter Eide. Slettebakken
Motettkor. Blåsere.

19.00 Olsvik kirke - Påskekonsert
Festlig sang og musikk for påsketiden.
Bergen Mannskor, Camilla H. Bjerke,
trompet, Brith B. Bjordal, sang og Rune
J. Klevberg, orgel. Bill. kr 100
19.00 Åsane kirke - Förklädd Gud
Lars-Erik Larsson: «Förklädd Gud» og
kormusikk av Kristian Hernes. Prima
Vista, Korskolens kirkekor sammen med
solister og orgel. Gerd Inger Eide Yddal,
orgel. Dirigent: Lenamaria C Gravdal.
Bill. kr 200/150 v/forhåndskjøp
19.30 Sandvikskirken - Musikk for
harpe, horn og orgel
Musikk av Bernard Andres, Marcel
Grandjany, David Watkins, Henry Eccles
m.fl. Marija Kadovic, harpe, Danilo
Kadovic, horn, Jostein Årvik, orgel. Bill.
kr 100
SØNDAG 10. APRIL
19.30 Laksevåg kirke - «Påske - ekko,
et musikalsk tilbakeblikk på Påsken»
Påskesanger fra Norge og andre land.
Familien Torgersens strykekvartett,
Anna Theresa Torgersen, sang. Vi
utforsker forskjellige aspekter ved
Påskemysteriet. Bill. kr 100

På «paskefest.no» finner du fyldig
informasjon og omtale av konserter,
arrangement og gudstjenester under
Påskefest 2016 i Bergen.
Bergen kirkelige fellesråds kulturutvalg
retter en varm takk til kantorer/
kulturarbeidere i Den norske kirkes
menigheter i Bergen for det omfattende
arbeidet som ligger bak hvert enkelt
arrangement. Takk også til Bergen
kommune for verdifull økonomisk støtte
til Påskefest 2016.
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Lik oss på

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

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

Skjærtorsdag
18.00. Pasjonskonsert
Ivonne Grundtvig Flåm
Rune J. Klevberg, orgel
19.00. Nattverdgudstjeneste
Gunnar Kolaas
Rune Johnsen Klevberg

2. søndag i påsketiden
Søndag 3. april
11.00 Gudstjeneste
Gunnar Kolaas
Rune J. Klevberg
19.00. Påskekonsert
Bergen Mannskor
Dir. Jon Flydal Blichfeldt
Brith Barsnes Bjordal, sopran
Camilla H Bjerke, trompet
Rune J. Klevberg, orgel
Festlig musikk for påsketiden
Inngang kr. 100,Støttet av Bergen kommune
GRAVEN BRAST
OG JESUS LEVER

