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Ny diakon i Olsvik

På gudstjenesten søndag 10. april var
det innsettelse av Olsvik menighets
nye diakon, Heidi Merete Baird.
Etter gudstjenesten ble hun ønsket
velkommen på kirkekaffen, med
kaker, blomster og taler.
Heidi Merete Baird er 43 år, gift og har tre
barn. Hun har studert på Det teologiske
Menighetsfakultet i Oslo, bodd blant
annet i USA og jobbet som døveprest
og vikarprest, blant annet i Olsvik. Nå er
hun tilbake i Olsvik kirke som diakon i 50
prosent stilling.
– Jeg hadde veldig gode erfaringer
fra Olsvik og ville svært gjerne tilbake.
Folkene her er meget hyggelig og et godt
miljø er så klart viktig, sier Baird.
Hun tenker å fokusere arbeidet sitt inn
mot voksne og oppfølging av sørgende.
– Stillingen som diakon var det jeg
var på jakt etter både med tanke med
stillingsprosent og arbeidsområde - jeg
2 Olsvik menighetsblad 2-2016

ønsker å jobbe spesielt med de voksne,
forteller hun.
Se hverandre
Heidi Merete Baird ser frem til arbeidet
i Olsvik, men ser også at det vil by på
noen utfordringer.
– Det vil bli en utfordring å ha en 50
prosent stilling. Det er så mye en
kunne gjort, men det vil så klart være
begrensninger på tid. Samtidig ville
det nok vært det samme om jeg hadde
en full stilling - det er alltid noe mer en
kunne tenke seg å gjøre, sier Baird.

å innrømme. Ensomhet er noe alle kan
kjenne på, i alle livssituasjoner. Kanskje
er dagens samfunn et med mye vekt på
prestasjon, å lykkes, å bidra. Men vi har
vår verdi i kraft av å være. Det er viktig å
se hverandre og anerkjenne den andre,
forteller Baird.
Hun oppfordrer de som vil ha noen å
snakke med til å ta kontakt med henne
eller sende en e-post. Og så ønsker
hun at flere frivillige vil melde seg til
menighetens diakonale arbeid.

Det er også tendenser i samfunnet i dag,
som hun tenker kan være en utfordring i
det diakonale arbeidet.

– Vi trenger flere besøkere, spesielt
menn. Det er mange som ønsker seg
sosialt samvær, men som av forskjellige
grunner ikke kan komme seg ut, avslutter
Baird.

– I dag er det mange som har det travelt
og sliter med få tid til å strekke til. Jobb
og familie, venner og hobby. For dem
som opplever å ha «for mye tid», kanskje
står utenfor arbeidslivet eller ikke har så
stort sosialt nettverk, kan det være tungt

Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Retreat
Retreat betyr «å trekke seg tilbake».
Vi har behov for å trekke oss tilbake
fra den travle hverdagen, så vi kan
konsentrere oss om Gud i stillhet.
Jesus sørget for at hans disipler
kunne ha nok tid på å være stille med
Gud. Derfor sa han til dem: «Kom med
meg til et øde sted hvor vi kan være
alene, og hvil dere litt!» (Mark 6, 31).
Rundt i landet finnes det flere retreatsteder der man kan overnatte for å
trekke seg tilbake. Det finnes noen
korte retreat-opplegg som varer to og
tre dager, mens noen ønsker å ha 30
dagers retreat. Åndelig lesning og bønn
i stillhet er nøkkelen til retreaten.
Åndelig lesning betyr at man skal lese
en kort bibeltekst langsomt, med hjertet.

Edin Løvås, grunnleggeren av den
norske retreatbevegelsen, har brukt
«Jesus-meditasjon» i forbindelse med
åndelig lesning. Den tar utgangspunkt
i en av Jesus-fortellingene i Bibelen.
Metoden er å leve seg inn i fortellingen
som om du selv var til stede. Slik hjelper
Jesus-meditasjonen deg til å se, høre,
kjenne og berøre Jesus gjennom dine
indre sanser.

for å ta en lang retreat på et retreatsted,
men Retreat Bergen arrangerer kveldsretreater på Haraldsplass i Bergen.
Vi samles til åpning i kapellet og har
et stille måltid før vi fortsetter med
bibelmeditasjon. Vi avslutter med bønnevandring og nattverdgudstjeneste. En
fast rytme med tidebønn og gudstjeneste
hjelper oss å falle til ro. Det er tilbud om
samtale og forbønn.

Jesus-meditasjonen er en vei til å bli
bedre kjent med Kristus. For noen er
det lett å gå denne veien. Det faller seg
naturlig. Andre trenger å øve seg i bruken
for å finne sin måte å meditere på. Under
retreaten får man oftest en veileder som
man kan ha åndelig samtale med.

Retreat Bergen planlegger å ha en
retreatkveld i Olsvik kirke i november.
Detaljert info kommer etter hvert.

Det er ikke så lett for alle å reise vekk

Hjemmesiden til Retreat Bergen er:
http://www.retreater.no/retreatsted/
retreat-bergen
Tekst: Nobukazu Imazu
Foto: Øyvind Lerø
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Tanker om livet
I en mors livmor ligger to babyer. Den
ene spør den andre:
– Tror du på et liv etter fødselen?
Den andre svarer:
– Ja, selvfølgelig. Det må være noe
etter fødselen. Kanskje vi er her for
å forberede oss på hva vi skal bli
senere.
– Tøys, sier den første. Det er ikke noe
liv etter fødselen. Hva slags liv skulle det
være?
– Jeg vet ikke, sier den andre, men det
vil være mer lys enn her. Kanskje kan vi
gå på bena våre og spise med munnen.
Den første svarer:
– Det er absurd. Å gå er umulig. Og å
spise med munnen? Latterlig! Navlestrengen gir oss næring og alt vi trenger.
Men navlestrengen er så kort. Livet etter
fødselen er logisk umulig.

– Vel, jeg tror det må være noe, insisterte
den andre. Og kanskje det er annerledes
enn det er her. Kanskje trenger vi ikke
denne fysiske navlestrengen lenger.
Den første svarer:
– Nonsens. Og dessuten, hvis det finnes
noe mer, hvorfor har ingen kommet
tilbake derfra? Fødselen er slutten på
livet og i etter-fødselen er det ingenting
annet enn mørke og stillhet og glemsel.
Den fører oss ingensteds.
– Vel, jeg vet ikke, sier den andre, men
vi vil helt sikkert møte Mor, og hun vil ta
vare på oss.
Den første svarte:
– Mor? Tror du virkelig på Mor? Det er
latterlig. Hvis Mor eksisterer, hvor er Hun
nå?
Den andre sa:
– Hun er overalt rundt oss. Vi er omsluttet
av Henne. Vi er av Henne. Det er i Henne

Min salme
NoS 381
Takk at du tok mine byrder,
eit høgfjell av skuld og av skam.
Du bar det på skuldrene dine,
du skuldlause, sonoffer-lam.
Takk at du bar mine synder,
betalte mi skyhøge skuld.
Med blod frå ditt fullkomne hjarta,
og ikkje med sylv eller gull.
So vil ved korset eg standa,
med undring eg ser: Eg er fri!
Eg skal ikkje døy, eg skal leva
med Jesus til æeveleg tid.
Denne salmen ble skrevet av Trygve
Bjerkreim. Han var kjent som en
stor Japan-venn og bodde der noen
ganger for å undervise teologi for
japanere.
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Derfor kunne han snakke litt japansk.
Jeg møtte ham av og til, da jeg bodde
i Oslo for å studere teologi. En dag ville
han prate med meg på japansk, men det
var meget vanskelig for ham. Han led
mye av Alzheimers og strevde derfor
med å finne de riktige ordene.
Jeg har hørt at han aldri kunne glemme
at Jesus døde på koset for hans synder.
Jesus var så viktig for ham at han ikke
kunne glemme ham. Trygve var glad
i Jesus og visste godt at han kunne
komme til Jesus som en hjelpeløs
synder, for å få syndenes forlatelse i
Jesu navn.

Tekst: Nobukazu Imazu
Foto: Suzanne Chapman

vi lever. Uten Henne hverken kunne eller
ville denne verden eksistert.
Den første sa:
– Vel, jeg kan ikke se Henne så det er
bare logisk at Hun ikke eksisterer.
Til dette svarte den andre:
– Noen ganger, når du er i stillhet og
fokuserer og virkelig lytter, kan du
oppfatte Hennes nærvær og du kan høre
Hennes kjærlige stemme som snakker til
oss fra oven.
Tekst: Ukjent forfatter
Foto: Tim Smith
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I april i uke 14, var det kirkemøte
i Trondheim. Det var blant
annet to store saker oppe til
avgjørelse. Den første var den
meget omtalte vigselsliturgien.
Blir det en felles ekteskapsliturgi
for alle par uavhengig av kjønnssammensetningen, eller én for
mann/kvinne og én for mann/mann
eller kvinne/kvinne? Skal ikke si
mer enn dette her, for dere vet
svaret når dette blir lest. Det er for
tidlig å si hva dette vil innebære for
oss lokalt. Uansett vil det ikke tre i
kraft før om et år.
«Må tro mer på Gud, enn på staten!»,
sa Rolf Reikvam, kjent SV-politiker,
som er representant på kirkemøtet for
Borg bispedømme. Han refererte til
det faktum at den norske kirke blir som
en «frikirke» fra 1. januar 2017. Da
blir den en egen juridisk enhet. Den
skal stå på egne ben, fri fra staten.
Likevel kuttes ikke navlestrengen helt
over, for kirkens økonomiske midler
vil fortsatt en lang stund komme fra
stat og kommune. Det er nok mange
detaljer som må på plass før alt er
klart. Og spenningen knytter seg til
hvordan den økonomiske støtten blir.
Kanskje ikke noen økning i det hele

tatt? Det snakkes om innsparinger
fra statsråden allerede første dag på
kirkemøtet. Bjørgvin bispedømme har
meldt at det er nødvendig å skjære
ned 8 millioner kroner inneværende
år. Stillingsstopp og andre tiltak
vurderes. Vi har foreløpig ikke fått
meldinger om dette får direkte følger
for Olsvik menighet. Men vi er en del
av den store kirkefamilien og må være
forberedt på at det kan påvirke oss
også. Dette er en utfordring for oss
som lokalmenighet. Det appellerer til
aktiv deltakelse og ansvar gjennom
personlig engasjement, forbønn og
økonomisk givertjeneste.
Men hovedtema for kirkemøtet
i år er: «Gå og fortell!» Det er den
befaling Jesus selv ga oss. Hvordan
skal kirken makte å formidle Bibelens
budskap til stadig nye generasjoner?
Hvordan skal kirken gå frem? Hvordan
gjøre Guds rike synlig og til stede
i verden? Det blir spennende å se
hvilke forslag de kommer frem til.
Jesus lærte oss å be: «La ditt rike
komme!»

Fasteaksjonen
2016

I Olsvik samlet 98 bøssebærere inn 61.856 kroner til Kirkens
nødhjelps fasteaksjon i begynnelsen av april. Dette sikrer rent
vann til 309 mennesker. Takk!
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Arthur Pilskog
I høst ble et nytt menighetsråd
valgt, og i den forbindelse fikk også
menighetsrådet ny leder, Arthur
Pilskog.
Arthur Pilskog har lang fartstid i menigheten. Han og familien flyttet til Olsvik
i 1990 og har bodd her siden. Den
gang kom de fra misjonsarbeid i Den
norske Santalmisjon (Normisjon i dag)
i Ecuador, Sør-Amerika. Der arbeidet
både Arthur og konen, Liv Berit, som
menighetsbyggere.
Arthur er utdannet teolog ved Det
teologiske Menighetsfakultet og har de
siste årene vært ansatt som sykehjemsprest på tre kommunale sykehjem i
Bergen.
– Hva betyr Olsvik kirke for deg?
– For oss har det etter hvert blitt viktig å
delta aktivt i den menigheten vi bor i og
gjennom det ha et kristent fellesskap.
– Hva gjorde at du engasjerte deg i
menigheten?
– Når en er med i et kristent fellesskap
fører det til ønske om å delta. Deltakelse
og ansvar hører sammen. Da det ble
spørsmål om folk til menighetsrådet
syntes jeg det var naturlig å si ja.
– Å være leder for et menighetsråd kan
by på forskjellige utfordringer. Hvordan
føler du deg rustet for oppgaven?
– Jeg håper at jeg har den erfaring,
både fra arbeid og deltakelse i kirkelige
sammenhenger, inklusiv kristne organisasjoner, til å lede rådet. De senere år
har en normal norsk menighet vokst til
en liten bedrift med mange ansatte, og
dermed en sterk økning av virksomheten
i det daglige. Det ville være svært
vanskelig å drive og administrere alt uten
en profesjonell administrasjonsleder, og
de andre profesjonelle medarbeiderne.
Samtidig er det interessant å konstatere
at også de frivillige i menighetsrådet
representerer en stor bredde i utdannelse
og erfaring, og bidrar positivt med dette i
rådets arbeid.
– Menighetsrådets rolle er dog langt
på vei den samme som tidligere; for å
sitere Kirkeloven §9 om menighetsrådets
oppgaver: «Menighetsrådet skal ha sin
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oppmerksomhet henvendt på alt som kan
gjøres for å vekke og nære det kristelige
liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt,
syke og døende betjent med det, døpte
gis dåpsopplæring, barn og unge samlet
om gode formål og legemlig og åndelig
nød avhjulpet.» En slik målsetning er jo
omfattende, samtidig må vi ikke glemme
det viktigste. Vi må ikke drukne i alle
de gjøremål som melder seg. Jesus
minner oss om at «Det ene burde gjøres
og det andre ikke forsømmes». «Guds
rike fremfor alle ting». Forkynnelsen og
undervisningen skal lære oss hva det
innebærer for den enkelte av oss. Det er
en livslang læringsprosess.
– Hvilke tanker har du for kirken
fremover?
– At flere kommer og blir med på
søndagsgudstjenestene. Kirken er der
hele tiden og er åpen for alle. Den som
ikke har vært her så ofte, håper jeg tar
sjansen på å gå flere ganger. Det er
flere typer gudstjenester. For familier,
ungdom og voksne. Det er fellesskap
om forkynnelse, sang, bønn og musikk.
Jeg vet også at mange i tillegg trenger
mindre fellesskap for å bli bedre kjent
med andre. Det vil være en oppgave
framover å danne små bibelgrupper eller
andre former for fellesskap, der man kan
snakke med andre og selv bli regnet
med. Vær frimodig og spør staben og
prestene om det eksisterer slike tilbud.

– Hvordan tenker du sammensetningen
av råd og stab vil bidra til en god
menighetsrådsperiode?
– Staben og menighetsrådet har
medlemmer som har arbeidet i kirken
over flere år. De kjenner hverandre.
Det har fungert godt sammen. Staben
har gode forutsetninger for å bidra til en
levende og voksende menighet. Vi har
nå to kateketer som driver et utstrakt
trosopplæringsprogram i samarbeid med
våre to prester og selvfølgelig staben
ellers. Dessuten har vi nettopp ansatt
diakon i 50 prosent som har mulighet til å organisere omsorgsarbeid i
menigheten. Men disse er ikke alene. De
har frivillige rundt seg. Det skjer noe og
det åpner for at flere kan bli engasjert, og
forhåpentligvis vil flere se at det kristne
fellesskapet er et levende fellesskap.

Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Årets påskekonsert

Ord blir stort sett fattige når en
skal oppsummere flotte konsertopplevelser. Men selv klisjéen «ord
blir fattige» blir fattig når det kommer
til årets påskekonsert i Olsvik
kirke. Med stort oppmøte var det
duket for en feiende flott opplevelse
for både musikanter og publikum, og
jeg skal spise min hatt om ikke alle
forventninger ble innfridd. Både vårt
lokale trekløver og Bergen mannskor
var på plass, og alle leverte varene på
en så solid og gjennomprofesjonell
måte at en kan bli skjelven av mindre.

er mye å gjøre når to hender skal fylle
tre manualer – og fotarbeidet? Cecilia
Brækhus har ingenting hun kan stille opp
med. Rune spilte både egenkomponert
og annen musikk, og undertegnedes
favoritt var nok variasjonene over «O
filii et filiae», stykket som kanskje hadde
konsertens høyeste tetthet av toner på
kortest tid. «Det var nok to eller tre feile
toner der», kunne Rune meddele meg
etter konserten, men da jeg påpekte at
dette prosentvis ble en ganske beskjeden
andel av tonene i stykket smilte han lurt
og måtte medgi at jeg nok hadde rett.

Vår kjære kantor Rune Johnsen Klevberg
er et naturlig skue i kirkerommet, og det
er en fryd for både øyne og ører å se og
høre ham i fri utfoldelse bak orgelet. For
er det noen som virkelig kjenner orgelet
i Olsvik og kan få det til å bruse og fylle
hele kirkerommet, så er det Rune. Det

Camilla Bjerke trakterte sin trompet med
det som tilsynelatende var den største
letthet, men som alle som har spilt litt
på blåseinstrumenter – undertegnede
inkludert – skjønner er langt fra trivielt. Fra
sarte toner i den norske folketonen «Med
Jesus vil eg fara» til raske løp i Christian

Friedrich Witts «Suite i C-dur» ble alt
levert med en varm klang og presise
toner, enten det var solopartier, i duett
med vokal, eller akkompagnert av orgelet.
Utsøkt! Vi vet Camilla har ambisjoner om
utdanning utenfor Bergen by en gang i
den store fremtid – vi priser oss lykkelig
over at hun er her enn så lenge, og får
håpe at hun finner veien tilbake til gamle
trakter etter at hun en gang drar.
Brith Barsnes Bjordal var så klart på
plass med sin fyldige og klokkerene
sopran – en fantastisk stemme som
alltid har trollbundet og bare virker å bli
bedre med tiden. Mange har hørt henne
i en dåpsgudstjeneste eller ti, hvor hun
så generøst deler av sin stemme i sin
sang for dåpsbarna og deres familie.
På en konsert som denne er det klart
det blir ekstra stas, akkompagnert av
orgel og i duett med trompet, og med
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flotte verk som Händels «I know that my
Redeemer liveth» på repertoaret. Et av
kveldens høydepunkter var fremføringen
av «Velsignet dag fra Herren», med tekst
av Gottfred Eriksen, som også var til
stede i salen. Brith sang også «Å salige
stund uten like», hvor menigheten fikk
synge med under siste verset, og det
ljomet godt – mye på grunn av Bergen
mannskor, som fylte de bakerste rekkene
mellom sine opptredener.
Bergen mannskor var nemlig kveldens
gjester, og for undertegnede også kveldens store overraskelse. For et kor! For
en bravur! For en fylde! Aldri har jeg
hørt et kor fylle kirkerommet i Olsvik
slik Bergen mannskor gjorde. Fra den
såre og desperate «Min Gud, hvi har
du forlatt mig?» via negro spirituals som
«Were you there when they crucified
my Lord» til den vesentlig mer jublende
«I will praise Thee, O Lord» leverte de
en tvers igjennom mektig opplevelse
under ledelse av de to dirigentene Jon
Flydal Blichfeldt og Arne Kvarven. Du
har kanskje opplevd at publikum aldri er
helt sikker på om man skal gi applaus
etter hvert nummer på en konsert i
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kirkerommet, helt til noen først begynner
å klappe, og så klapper man etter alle
følgende numre? Bergens mannskor fikk
den første applausen – og den var ikke
mye nølende.    
Fra en enslig trompet til tallrike orgelpiper,
fra en smektende sopranstemme til
bassene i koret – alle formidlet en slik
entusiasme for sitt verk at jeg rett og
slett ikke vet hvem som koste seg mest
av musikantene eller publikum. Gå ikke
glipp av neste års påskekonsert – slå
opp teltet utenfor kirken i dag, så er du
først i køen om et år.
Terningkast syv!

Tekst: Christer van der Meeren
Foto: Margith Johnsen

Velsignet dag fra Herren
Under påskekonserten fikk publikum
oppleve salmen «Velsignet dag fra
Herren» fremført av Brith Barsnes
Bjordal. Salmen er skrevet av Gottfred
Eriksen, som er en aktiv kirkeganger
i Olsvik.
Gottfred Eriksen forteller at han tidligere
har skrevet salmer og sanger, men
akkurat denne salmen er spesiell for
han. Etter en morgenandakt i desember
2014 ble han fylt av tanker omkring
hans uendelige takknemlighet ovenfor
Gud, og særlig at han i møte med livet
videre er vis på at han er omsluttet av
evige armer som tar seg av ham i alle
sammenhenger.
– Det ble til så stor velsignelse for meg at
jeg måtte skrive ned noen tanker som jeg
fikk. Jeg har så uendelig mye å takke for,
sier Eriksen.
Siden teksten ble til i desember var det
naturlig at det handlet om julens budskap, men også påskens budskap er
inkludert.
– «Velsignet dag fra Herren» synges
flere ganger i salmen. Det var slik jeg
følte det da, at denne velsignelsen ble så
stor for meg, forteller Eriksen.
En salme blir til
Gottfred Eriksen sendte teksten som
en julehilsen til sin bror Harald Eriksen,

som er sanger og musiker. Han likte den
og ble inspirert til å lage en melodi til
teksten.
– Jeg syns melodien er veldig fin og
føler at melodien glir godt sammen med
budskapet, sier Eriksen.
Melodien bidrar til å få frem det Eriksen
omtaler som evighetsbetydning.
– Det at vi er Guds barn, og å få være det
av nåde - livet ut, forklarer Eriksen.
Sanger og musiker Brith Barsnes
Bjordal, som fremførte salmen på
påskekonserten, trives med å formidle
nye sanger og omtaler salmen som en
folketone.
– Det gode samspillet mellom tekst og
melodi bidrar til å forsterke salmens budskap, sier Barsnes Bjordal.
Hun forteller at salmen ble godt mottatt
fra publikum etter konserten, og at
hun vil ta salmen med seg videre til
andre anledninger. Eriksen for sin del,
er takknemlig for Barsnes Bjordals
fremføring, og uttrykker en dyp takknemlighet for at salmen blir kjent.

Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Velsignet dag fra Herren
Tekst: Gottfred Eriksen
Velsignet dag fra Herren,
som møter meg med fred,
i mørket han meg sender
en stråle sol her ned.
Velsignet dag fra Herren,
nå lyset stråler frem
og lyser hele veien
til jeg er kommet hjem.
Velsignet dag fra Herren,
mitt hjerte priser deg
for all den nåde, miskunn,
du øser over meg.
Velsignet dag fra Herren,
i mørke natt kom bud
ved englehær på marken,
en Frelser sendt av Gud.
Velsignet dag fra Herren,
tenk hyrdene fikk gå
fra marken hvor de gjette,
til stallen hvor han lå.
Velsignet dag fra Herren
for de som først kom frem,
og siden alle andre
som fulgte etter dem.
Velsignet dag fra Herren,
nå hviler jeg hos ham
som fødtes i en krybbe,
men døde som Guds Lam.
Velsignet dag fra Herren,
mitt hjertes takk du får,
når lyset mitt blir slukket,
til himlens lys jeg når.
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Din annonse her?
Ta kontakt for informasjon

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 lokalkontor 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
90
55 34
55 35
16 16
Vennligst
ring for -å din
avtale
samtaletid
Vår erfaring
trygghet

Velkommen
til en hyggelig
handel
hos KIWI Olsvik!

Hilsen
butikksjef Jannecke Edvardsen

Man-fre 07.00 - 23.00
Lørdag 08.00 - 21.00

TRENGER DU NOEN
Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. 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
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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

Olsvik menighetskontor

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

døpte
Ulrik Undem
Amanda Solo Kirkevik
Lucas Andre Nistad-Zakis
Sebastian Julseth-Sperrevik		
Kristian Tangen
Frida Thorsheim Hannevold		
Vanja Svanevik Andersen
Katrine Orrego Rojas
Vilde Polden Rudshaug
Lea Lorentine Næss Olsen
Tobias Kleppe Soltvedt
Matheo Opazo Linga Thomsen		
Feline Reigstad
Mia Sætersdal Solberg
døpte i andre kirker
Marius Bergesen, Fana kirke
Maja Amalie Jørs Brandt,
Loddefjord kirke
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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.pilskog@gmail.com

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

Celine Heibø Flesland, Fana kirke
Anna Katrina Leirstein,
Strandebarm kyrkje
Mia Tangstad, Grane kirke
Celina Fjærestad Hagebø,
Johanneskirken
Filippa Kayser-Gjerde, Laksevåg kirke
Sophia Eriksen Tjønnås,
Strusshamn kirke
Bernhard Antonius Ek, Foldnes kyrkje
Johannes Hesjedal-Eliassen,
Dale i Vaksdal

døde
Camilla Gilborne Nilsen		
Olav Hatletveit
Jofred Håland
Øystein Sigvald Johannessen
Ottar Heggø
Karen Margrethe Hansen
Thorleif Sundsbak

Gudstjenester i Olsvik kirke
Søndag 1. mai
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Imazu.Nattverd.
Takkoffer til: Amathea veiledningstjeneste for
gravide. Matt 20,25-28
Torsdag 5. mai
Kristi Himmelfartsdag
11:00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Imazu.
Takkoffer til: Menighetsarbeidet. Joh 17,1-5.
13:00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Imazu.
Takkoffer til: Menighetsarbeidet. Joh 17,1-5.
Lørdag 7. mai - Lør. etter 6.
søn i påsketiden
11:00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Imazu.
Takkoffer til: Menighetsarbeidet. Joh 17,1-5

13:00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Imazu.
Takkoffer til: Menighetsarbeidet. Matt 20,25-28

Mandag 16. mai
2. pinsedag
11:00: Utendørsgudstjeneste
i Alvøen.

Søndag 8. mai
Søndag før pinse
11:00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Kolaas.
Takkoffer til: Menighetsarbeidet. Joh 16,12-15

Søndag 22. mai
Treenighetssøndag
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Kolaas. Nattverd.
Takkoffer til: Menighetsarbeidet. Luk 24,45-48

13:00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Kolaas.
Takkoffer til: Olsvik TenSing.
Joh 16,12-15

Søndag 29. mai
2. søn. i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
med dåp, ved Kolaas. Dåp og
nattverd. Takkoffer til: Institutt
for sjelesorg, Modum. Joh
3,1-13

Søndag 15. mai
Pinsedag
11:00: Hovedgudstjeneste
med dåp, ved Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til:
Kalfarhuset. Joh 14,23-29

Søndag 5. juni
3. søn. i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
med dåp, ved Imazu. Dåp.
Takkoffer til: Menighetsarbeidet. Mark 10,13-16

Søndag 12. juni
4. søn. i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
med dåp, ved Kolaas. Dåp
og nattverd. Takkoffer til:
Bjørgvin krets av Norges
KFUK/KFUM. Matt 9,35-38
Søndag 19. juni
5. søn. i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
med dåp, ved Kolaas. Dåp
og nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Matt 18,12-18
Søndag 3. juli
7. søn. i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
med dåp, ved Kolaas. Dåp
og nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Mark 5,25-34

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

offer
Februar
28. Menighetsarbeidet

2 373,00

Mars
06. Kristent Arbeid blant
blinde og svaksynte
13. KRIK		
20. Menighetsarbeidet
24. Gideon		
27. Okhaldhunga hospital
28. KIA, Bjørgvin		

2 161,00
6 711,00
2 518,00
1 752,65
5 222,00
1 691,00

April
03. Menighetsarbeidet

2 500,00

Ønsker
du å få en
besøksvenn?

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

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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Det skjer i din kirke
Temakvelder
På grunn av Alfakurs i Loddefjord og Olsvik menigheter er
temakveldene denne våren noe utsatt.
Velkommen til Temakveld i kirkekjelleren Olsvik kirke:
Mandag 30. mai 2016 kl. 19.00
Prest Einar Ekerhovd vil snakke om følgende tema:
«Tilgivelse»

Annenhver torsdag fra kl. 12.00-14.00
Sted: Olsvik kirke, Olsvikåsen 109

Etterpå blir det anledning til spørsmål og samtale, og det
blir enkel servering. Ta gjerne med bibel.

Laksevåg Frivillighetssentral: 409 22 846
Olsvik kirke: 55 30 81 27

Hjertelig velkommen!

Menighetens vårtur 9. juni
Turen går i år til Lysøen. Det blir lunsj og omvisning.
Vi drar fra kirken 0930 og returnerer rundt 1730.
Påmelding innen 1. juni til Bjarne Andersen på kontoret
eller Brith Barsnes Bjordal (905 24 773).

Bursdagskonsert
I forbindelse med kantor Rune Johnsen Klevberg sin
60-årsdag, planlegger han konsert på den store dagen,
søndag 19. juni klokken 19.00. Sett av kvelden! Mer
informasjon kommer på kirkens nettside.

Åpen kafé fortsetter ut over våren – foreløpig ut mai, så
vurderer vi derfra ut fra interessen.
På grunn av Kristi Himmelfart blir det noen forskyvninger
– og noen ganger går det mer enn 14 dager mellom hver
gang.
Åpningstider: 12.00 – 14.00
Datoer:
Torsdag 28/4
Torsdag 19/5
Åpen kafé er et nytt lavterskel-tilbud i Olsvik kirke som
henvender seg til alle aldersgrupper. Kaféen er en sosial
møteplass med fokus på fellesskap. 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 – bare hyggelig småprat.
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):			
Velkommen.

Formiddagstreff
12. mai: Shantykoret. Andakt. Bevertning og
utlodning.
9. juni: Vårtur
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409 22 846
55 30 81 70

Konfirmanter i Olsvik våren 2016
5. mai kl. 11.00

7. mai kl. 11.00

8. mai kl. 11.00

Sigurd Helgesen Helle
Sander Wik
Silje Brath
Sunniva Sture Alvern
Betine Lillian Schou
Celine Johnsen
Thomas Jarlind
Aleksander Røberg Hjertø
Pål Fallebø
Alexander Manuel Abarca
Thor Emre Intepe
Johan Parmann
Santa Hakizimana
Sindre Hopland
Aurora Kjellevold Hatle
Henriette Bjørnsen Alvsaker
Anders Quam Helgesen
Sander Vetaas Vaular
Snorre Skagen Nilsen
William Bendik Johansen

Elise Margareta Fauske Johansson
Adam Ask
Tonje Foss
Mabel Langenes Danielsen
Brage Simonsen
Elise Vik van den Berg
Jon-Martin Nygård Paulsen
Malin Hystad Paulsen
Lea Lorentine Næss Olsen
Theo Ryland Melkevik
Alice Marie Melby
Celina Kristin Olsen
Kamilla Kavlie Bragstad
Christine Breivik
Christian Eldevik Utvær
Tobias Eide
Marius Lyseknappen
Henriette Stavenes
Bertine Monsen Tollefsen
Vilde Aakre Langø
Fredrik Rolland Andersen

Morten Mathiassen Johansen
Cecilie Waardal Blikberg
Jonas Børslid
Amalie Hevrøy Daae
Simon Blokhus Sjøvold
Anna Berle Arntzen
Filip Oppedal Dowerdock
Emilie Mesic Krogenæs
Andre Sjursen Nyheim
Andreas Hovden
Erlend Justlar Storebø
Hannah Bjotveit Verpeide
Martine Therese Hopland
William Ferstad Hall
Elise Bårtvedt

5. mai kl. 13.00
Adrian Grimen Eide
Henrik Troy Haugland
Sarah Helen Sørø
Sølvi Kristine Kvernøy
Elias Bjørkhaug Mosevoll
Vanja Svanevik Andersen
Ole Alexander Nygård Wiborg
Jonas Eilertsen Skjelvik
Frida Langli
Maia Elise Sivertsen Skogstrand
Jonas Hjørnevik Pettersen
Deepa Marie Møllerup Subba
Ingri Kristine Kjeldaas
Celina Rocha Husebø
Maren Ytre-Hauge

7. mai kl. 13.00
Frida Mathilde Aase Grimstad
Niklas Gjesdahl Daae
Stephenie Margarita Jordal Rojas
Madelen Yndestad Amundsen
Brage Straume
Hans Kalamba Mukaya
Celine Hjørnevik Høisæter
Lena Hvale
Helene Hamre
Elias Landro
Sander Johan Christiansen
Jørgen Hanevik Eriksen
Kristoffer Nybakken Håvik
Malin Lerøen Pedersen
Ane Marte Hundven
Kristoffer Kobbeltvedt Endregaard
Felix Bentzen
Kaja Minda Vasstrand
Vilde Polden Rudshaug
Martin Kvalsvik Gjertsen
Eivind Austgulen
Preben Valaker Hellstrøm

8. mai kl. 13.00
Stine-Sofie Wisnes Olsen
Adele Havre
Lisa Marie Årthun Strømsnes
Jonas Kathenes
Sunniva Einevoll Jacobsen
Ariel Gjelseng Henriksen
Iselin Vabø
Miriam Solesnes Eggum
Renate Folkestad Wichstrøm
Henricke Jæger Nyland
Stine Risko Pedersen
Julie Nilsen
Ine Drotningsvik
Deborah Furaha Kashafali
Merlinda Natalie Einevoll
Katrine Orrego Rojas
Marte Kristine Amble Kjørlaug
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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

S ID E

Fargelegg!
Disiplene kastet ut
garnet der Jesus sa,
og fikk så mye fisk at
båten nesten sank!

Bibel-quiz
Hvor godt kan du bibelfortellingene?
Test deg selv med disse spørsmålene.
(Svarene står opp ned nederst på siden.)
Hva het kona til Abraham?
Hva het broren til Moses?
Hva het kjempen som David sloss mot?
Hvem var det som ble kastet i en brønn og
solgt som slave av brødrene sine?

9.
10.

Hva het gjetergutten som ble konge over Israel?
Hva het moren til døperen Johannes?
Hvilken by vokste Jesus opp i?
Var disiplene Peter og Andreas snekkere
eller fiskere?
Hvem sa «Jeg er den gode gjeter»?
Hvem er faren til Jesus?

1. Sara. 2. Aron. 3. Goliat. 4. Josef. 5. David. 6. Elisabet. 7. Nasaret. 8. Fiskere. 9. Jesus. 10. Gud.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Abonnér på barnebladet
Mennesker på kroken?
side 2

Sukai

