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FYLLER 60 ÅR
RUNE J. KLEVBERG FEIRER
BURSDAG MED STOR KONSERT
FÅ OGSÅ MED DEG
ZEN-BUDDHISME OG KRISTENDOM
BILDER AV ÅRETS KONFIRMANTER

Zen-buddhisme og kristendom
Hva er den tydeligste forskjellen mellom
kristen spiritualitet og zen-buddhismens
spiritualitet?

Mitt første møte med zen-buddhismen
skjedde da jeg besøkte en venn ved
navn Toshihiko. Da var jeg elev på et
gymnas, og Toshihiko gikk også der.
Toshihiko og hans familie bodde i et
zen-tempel, siden hans far var prest
der.
Jeg ble svært fascinert over den dype
stillheten som hersket over hele tempelet
og dets hage. I tempelets bibliotek fant
jeg en liten vakker bok. Det var Det nye
testamente. Det var litt merkelig, men
det var Toshihiko som anbefalte meg å
lese Bibelen. Uten en zen-prestesønns
anbefaling hadde jeg aldri fått interesse
for Bibelen! Siden har jeg hatt respekt
både for zen og Bibelen. Det er ikke så
uvanlig at mange zen-munker og prester
viser stor interesse for kristendommen,
særlig for kristen spiritualitet. De har
svært stor respekt for kristendommen
som en ærverdig høyere religion fra
Vesten. Nå jobber Toshihiko som en
zen-prest i Kobe etter et tre års klosteropphold. Jeg besøker ham i hans tempel
hver gang jeg er i Japan.
Zen-buddhismen er en av de dominerende retningene innen japansk
buddhisme, med sterk betoning av en
umiddelbar og intuitiv erfaring av den
sanne virkelighet i tilværelsen, gjennom
bestemte meditative og andre teknikker.
I Japan har zen-buddhismen aldri vært
en buddhistisk retning for folk flest. Med
sitt fokus på praktiske ferdigheter og
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selvforglemmende pliktoppfyllelse som
metoder til sann selverkjennelse, ble den
gjennom lange perioder samuraienes
religion. Samuraiene var et japansk
krigsfolk og tilhørte den intelligente
overklassen i samfunnet. Disipliner
som samuraienes idrett, for eksempel
bueskyting og sverdfektning, regnes
da også som former for praktisk zenbuddhisme. Estetiske aktiviteter som
te-seremoni, blomsterarrangement og
malerkunst, hagekunst og matlaging er
også sterkt påvirket av den.
Zen-buddhismen oppstod i Kina som en
gren av mahayana og utbredte seg derfra
til Japan, Korea og Vietnam. Zen er den
japanske uttalen av det kinesiske ordet
chan. Ifølge zen-tradisjonen kom Buddha
(Siddharta Gautama) til oppvåkning
(buddhistisk sann erkjennelse) ved
zazen. Derfor dyrker zen-buddhistene
zazen mye mer enn andre midler til å
oppnå sannheten. Zazen kalles ofte
zen-meditasjon, og vi blir ofte minnet
om Østens religiøsitet i forbindelse
med meditasjon, men dette er en stor
misforståelse. Ordet «meditasjon» kommer opprinnelig fra det latinske ordet
«meditatio» som betyr betraktning eller
ettertanke. En meditasjon innebærer
at en grunner på noe, for eksempel
bibelvers eller en buddha-statue, mens
man ikke bør tenke på noe under zazen.
Det er viktig å sitte riktig og puste naturlig
under zazen, uten å klamre seg til tanker
som kan oppstå.

Det første er kristendommens tro på en
Gud og buddhismens panteisme. Kristne
mister aldri sin identitet i møte med en
personlig Gud, som kan kommunisere
med oss gjennom ordet og bønnen. En
zen-mester sa om kristendommen at
forholdet mellom Gud og mennesket
sammenlignes med olje og vann på en
flaske. Vi kan bli ett med Gud i troen i
Jesus Kristus. Gud og mennesket
forenes i Åndens kjærlighet, selv om
de er to helt forskjellige vesener. Men
i buddhistisk sammenheng forsvinner
vår identitet ved nirvana for å finne
seg selv i en større sammenheng i universet. Jeget er det største problemet i
buddhismen! Så lenge vi har jeget, vil
vi klynge oss til det jeget er dradd mot.
Ved oppvåkningen erkjenner man at jeg
er intet, for alt er i stadig forandring. Ved
nirvana smelter jeget, og vår identitet
forsvinner totalt.
Det andre er Jesu særstilling i kristentroen. Jesus er ikke bare et menneske
som Siddharta Gautama som pekte på
oppvåkningens vei for folk. Vi er skapte
til å etterligne Jesus som ble menneske
for å gi oss syndenes forlatelse og evig
liv. Jesus er Guds barn av naturen, men
mennesker er Guds barn ved nåden, og
kalles til å bli stadig mer og mer lik Jesus.
Gjennom vårt vennskap med Jesus vil
vi etterligne ham. Zen-buddhistene tror
på buddha-naturen i alle mennesker
som nåes gjennom zazen og andre
fromhetsøvelser, mens kristne mener
at mennesker kan etterligne Jesus ved
nåden under Åndens virkning gjennom
nådemidlene.
Det tredje er selvuttømmingens plass
i frelsen. Zen-buddhismens frelseserfaringer handler om å tømme seg
stadig mer, mens kristendommens
frelseserfaringer bli stadig mer fylt av
Ånden. Kristendommen snakker om
selvuttømming bare som en forberedelsesprosess mot å bli mer fylt av
Ånden.

Tekst og foto: Nobukazu Imazu

Feirer 60 år med det han liker best
jobbet fast i tre kirker i tillegg til mange
kapell, så det ble mye kjøring på dårlige
veier i den tiden. Etter over åtte år
der hadde jeg lyst på forandring, sier
Klevberg.
Mens han søkte etter nytt sted, ble
han anbefalt av en kollega, som hadde
studert i Bergen, til å søke i Olsvik kirke.
Da var kirken bare et par måneder
gammel.
– Det var en kollega som sa at jeg måtte
søke hit. Han fortalte at da Olsvik ble skilt
ut fra Loddefjord menighet, så havnet
alle de beste folkene i Olsvik, humrer
han.
Uten orgel
Den første tiden i Olsvik kirke var
Klevberg uten sitt hovedinstrument.
Orgelet var bestilt, men det var ikke på
plass før høsten 1991.
– Det var litt rart å være uten orgel,
men det var spennende å kunne følge
prosessen med montering av orgelet.
Det ble innviet med konsert 13. oktober
1991, så jeg tenker det må bli en
jubileumskonsert for orgelet også, sier
han.
Klevberg har hatt det veldig kjekt i Olsvik,
hvor han har gledet mang en kirkegjenger med flott orgelmusikk. Han trives
også veldig godt i Bergen.
– Det er kjekt å bo Bergen, for det skjer
jo litt mer på kulturfronten her enn i Mo i
Rana, forteller han.

Rune Johnsen Klevberg fyller 60 år
19. juni, og det feirer han med stor
konsert i Olsvik kirke på den store
dagen.
– Jeg ville gjøre litt ut av det å fylle 60,
og da passer det fint å gjøre det som jeg
synes er virkelig kjekt, sier Klevberg.
Han gleder seg til å markere overgangen
til et nytt tiår med en konsert hvor han
får med seg venner og kolleger til å
opptre. Programmet er ikke helt på
plass enda, men det kommer sangere,
instrumentalister, korps og kanskje til og

med kor.
– Vi sunnmøringer har en tendens til
gjøre skippertak, så konsertprogrammet
er ikke helt ferdig enda, forteller han med
et lurt smil.
Jubileumsåret
Rune Johnsen Klevberg har vært kantor
i Olsvik kirke i 25 år, noe som ble feiret
med konsert i januar i år. Samme
måned, i 1991, begynte han å jobbe i
Olsvik kirke.
– Jeg kom til Olsvik fra Rana, hvor jeg

Klevberg forteller om mange flotte
musikkopplevelser både i Olsvik og i
Bergen, med blant annet kor og musikere
på konserter og gudstjenester.
– Det var også veldig kjekt å ha konsert
på et større orgel i Domkirken, nevner
han.
Han gleder seg til konserten på den store
dagen og håper mange kommer og tar
del i hans 60-årsfeiring i Olsvik kirke.
– Jeg håper det blir en kjekk feiring noe jeg kommer til å tenke tilbake på,
avslutter Klevberg.
Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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Å leve sammen med Jesus
Hans Nielsen Hauge er et viktig
navn i Kristen-Norge. Han var en
fattig bondesønn fra Østfold på
1700-tallet, men Gud kalte ham til
å vekke det norske folk til Kristi
etterfølgelse. Derfor reiste han rundt
i Norge som lekpredikant, selv om
lekmannsforkynnelse da var forbudt.
Han ble arrestert og satt i fengsel i
mange år. Hauge har alltid vært et
godt bilde for meg når det gjelder det
kristne livet. Hans brennende iver for
det norske folket har inspirert meg.
Jesus sier i evangelieteksten (Joh 12, 2427): Hvis ikke hvetekornet faller i jorden
og dør, blir det bare det ene kornet. Men
hvis det dør, bærer det rik frukt. Den
som elsker sitt liv, skal miste det. Men
den som hater sitt liv i denne verden,
skal berge det og få evig liv. Den som
vil tjene meg, må følge meg, og der jeg
er, skal også min tjener være. Den som

tjener meg, skal min Far gi ære.
Hauge ville dø i seg selv for å bære
mye frukt til ære for Gud og til gagn for
medmenneskene. Det kostet masse av
dem, men de gledet seg over å miste
seg selv til tjeneste for Guds rike. Og de
fant et rikere liv med Gud. Jesus selv er
Guds sønn, men ble menneske for å gi
oss syndstilgivelse og evig liv. Han som
ikke visste av synd, ble gjort til synd for
oss og døde på korset. Da falt og døde
hvetekornet for oss. Tre dager etter oppreiste Faderen Jesus fra de døde for at
hans død skulle bære frukt for oss. Vi
eier frukten av Jesu oppstandelse når vi
er døpt i treenighetens navn og tror på
Jesus. Tenk at vi skal leve og tjene vår
Skaper til evig tid. Da vil vi danse og rope
Halleluja med stor glede!
Pave Johannes Paul II gir oss visdom for
at vi skal leve et rikt åndelig liv og bli mer

lik Jesus:
Møt Jesus ofte. I nattverden og evangelia. For di meir du blir kjent med han,
di meir vil du elske han. Og han vil gjere
heile livet ditt rikare. Difor vil eg av hjarta
dele mi apostoliske velsigning med deg.
Jesus Kristus vere lova!

Tekst: Nobukazu Imazu
Foto: pixabay

Min salme
Livet er ikke alltid like lett. Noen
ganger går det oppover og noen
ganger går det nedover. Livet er ikke
konstant. Det forandrer seg. Derfor
er det utrolig godt å vite at det finnes
en som ikke forandrer seg, men er
konstant.
Vi er begge musikere. Musikk er noe
vi liker å gjøre og er flinke til. Vi, som
mange andre her i verden, søker etter
en slags bekreftelse av andre. Når vi
fremfører ønsker vi at andre skal like
det de hører. Liksom på jobb, skole eller
sosiale medier ønsker vi at andre skal si
positive ting om oss og bekrefte oss.
Men noen ganger går ikke livet like godt.
En kan føle seg ensom og miserabel.
Derfor er det så utrolig godt å lese
denne salmen her. Den rommer så
utrolig mye bra. En kan komme naken
foran Gud med alt en har og bli bekreftet
som verdifull. Alt det menneskelige som
mennesker mener om oss har ingen
betydning. Vi kan leve i det faktum av at
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vi har en Gud som er konstant og som
aldri forandrer seg.
NOS 497
Herre, til deg får jeg komme,
stille meg åpen for deg.
Jeg kan ikke skjule det minste,
du kjenner hver tanke i meg.
Men enda du vet om min skrøpelighet,
får jeg likevel komme som jeg er.
All din tale er sann, og den gjør at jeg kan
være trygg på at du har meg kjær.
Herre til deg kan jeg bringe
alt det som tynger min sjel.
Ja, du vil ta byrdene fra meg,
du kommer og bærer dem selv.
Min skyld tok du med på ditt kors da du led
for at jeg skulle leve og ha fred.
Å, jeg ber at du må gi meg kraft til å gå
der hvor du, Herre, gir meg beskjed.
Herre, til deg får jeg komme
når mine dager er slutt.
Tenk, da skal jeg bo i din himmel
med alle som tror på deg, Gud.

Så trygt å få tro at bønnenes bro
viser veien som leder dit du er.
Men mest er jeg glad at de løfter du gav,
gjør meg trygg på at du har meg kjær.
T/M: Christer Hultgren 1973
O: Vidar Kristensen 1974
Tekst: Marte Bach
Tekst og foto: Ole Henrik Risøy Solheim
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Velkommen til
Olsvik MiniSing!

Lederens hjørne
ved menighetsrådsleder Arthur Pilskog

Konfirmasjon
Konfirmanttiden i Olsvik menighet er
over for 111 unge jenter og gutter. Vi
håper
konfirmasjonsforberedelsene
har gitt minner og tanker for fremtiden.
Vi takker for tiden sammen med dere
og møtet med deres foreldre. Takk
også til kateketene Hans-Petter Dahl
og Sven-Ove Rostrup. De har allerede
tatt imot det nye kullet konfirmanter
(2016/2017). Olsvik menighet er
glad for at så mange velger å ta del i
konfirmasjonsundervisningen. Lykke til
videre i livet! Og velkommen til kirken i
ditt nabolag!
Trosopplæringsplanen i Olsvik
Konfirmasjonstiden er en viktig del
av trosopplæringen i kirken. Menighetsrådet har i vår brukt mye tid og
energi på å utarbeide en omfattende
trosopplæringsplan, ikke bare for
konfirmanttiden, men for alle aldersgrupper fra 0 – 18 år. Vi takker kateketene Hans-Petter Dahl og Sven-Ove
Rostrup for et grundig arbeid med pla-

Onsdag 31. august starter vi opp barnekor i Olsvik kirke. Koret er for barn i
alderen 3-6 år og øvelsene blir hver
onsdag kl. 17.30 til 18.15 i kjelleren i
Olsvik kirke (inngang på baksiden).
Det er lov å komme og se hvordan det er,
før man bestemmer seg for om man vil bli
medlem eller ikke.
Dersom du kan tenke deg å være med og
hjelpe til praktisk rundt korarbeidet, kan
du ta kontakt med menighetskontoret
eller Sven-Ove:
sven-ove.rostrup@bergen.kirken.no
eller SMS: 91557253.
Vel møtt til første øvelse,
onsdag 31. august kl. 17.30!

Nytt kor i Olsvik kirke
Til høsten starter vi opp et nytt kor i
Olsvik kirke. Aldersgruppen er 20+,
og vi kommer til å øve hver mandag
kl. 19.00-21.30. Oppstart 29. august.
For at du skal få en sjanse til å teste
ut hvordan det er å synge i et skikkelig
kor, før du forplikter deg til å være
fast medlem, inviterer vi alle som er
nysgjerrig til et oppstartsprosjekt. Fra
august, frem mot Kunst- og kulturuken
i oktober, vil vi øve inn et lite repertoar,
som skal fremføres sammen med de
andre korene i menigheten på en egen
Korkveld, søndag 23. oktober kl. 17.30.

nen. Dette gir et godt grunnlag for at
barn og unge i Olsvik skal få kjennskap
til kirkens lære og forkynnelse gjennom
deltagelse i vår lokale kirke. Dette angår ikke bare barna og de unge, men
også foreldre, foresatte og andre som
ønsker å følge dem i det som de er
med på i kirken.
Gudstjenester i sommer
Velkommen til gudstjenester hver søndag. På grunn av ferieavviklingen vil
det også i sommer være gudstjeneste
annenhver søndag i Olsvik og Loddefjord. Følg med i avisene og på oversikten her i menighetsbladet. Husk at
på olsvik-kirke.no kan du lese menighetsbladet og se hva som skjer i kirken.
Dessuten, hvis du ønsker å fortelle
noe til menighetsbladet, er adressen:
bladet@olsvik-kirke.no
Vi ønsker alle medlemmer og innbyggere i Olsvik en riktig god sommer!
Menighetsrådet tar sommerfri fram til
neste møte 1. september.

Nytt kor:
Colla
Voce
Det koster ingenting å være med på
oppstartsprosjektet, og når Korkvelden
er over er du velkommen til å bli fast
medlem i Colla Voce.
Koret kommer til å ha blandet repertoar
og vil bli ledet av Angela Vågenes, som
både er sangpedagog og har masse erfaring med kor fra før.
Ta kontakt for mer info:
sven-ove.rostrup@bergen.kirken.no
eller 91557253. Se også olsvik-kirke.no
eller lik oss på
facebook.com/groups/CollaVoceOlsvik.
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Konfirmanter 5. mai kl. 11.00

Foto: Reimers Foto

Konfirmanter 5. mai kl. 13.00
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Foto: Reimers Foto

Konfirmanter 7. mai kl. 11.00

Foto: Reimers Foto

Konfirmanter 7. mai kl. 13.00

Foto: Reimers Foto
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Konfirmanter 8. mai kl. 11.00

Foto: Reimers Foto

Konfirmanter 8. mai kl. 13.00
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Foto: Reimers Foto

Konfirmasjonstiden

Samtalekonfirmantene

Multimediagruppen

I år var det 111 konfirmanter i Olsvik kirke. Kateket HansPetter Dahl synes det har vært et fint år med konfirmantene.
– Det har vært et bra år. Jeg opplevde konfirmantene som oppriktig interessert og engasjert, og det er veldig flott, forteller
Dahl.
Konfirmantene har vært med i forskjellige grupper, og de har
vært på tur til Eksingedalen, Kvamskogen, Dyrkolbotn, London
eller Berlin.
Tekst: Øyvind S. Stokke-Zahl
Foto: Nobukazu Imazu

Konfirmantene i Olsvik TenSing

Sjømannskirkekonfirmantene

Lederkonfirmantene

KRIK-konfirmantene
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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

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

døpte i andre kirker
Elise Kristin Berggreen Fylkesnes,
Stord kirke
Leander André Kausland Løland,
Foldnes kirke
Nora Christensen, Florø kirke
Vilde Foldenes, Loddefjord kirke
Oskar Michelsen Taule, Loddefjord kirke
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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 tid for
samtale, om kontortiden ikke passer.
Kontonummer: 9521.05.13699

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

Emelia Sjøstrand Braathen
Lotte Kaarbø Westrheim
Martin Ask Ellefseth
Milian Faye Hansteensen
Matheo Faye Hansteensen		
Emil Kvamme Kleppestø
Isak Jakobsen Tilrem
Alma Berg Villanger
Emilie Holm
Andrea Botnevik Husøy

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

Leder av
menighetsrådet

Olsvik menighetskontor

døpte

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

døde
Edith Malene Milde
Elfi Nilsen Casetto
Øivind Jarl Sjursen
Renate Lykke Hansen
Harry Simonsen
Bjørn Olaf Wellbrock

vigde
Randi Johanne Olsen og Endre Ottesen
Siw Irene Bakka og Rune Jakobsen
Marita Rølvåg
og Andreas Vestbø Rasmussen
Ida Doksæter og Emanuele Rocca

offer
April
10. Søndagsskolen
17. Sjømannskirken
24. Menighetsarbeidet

4 266,00
3 996,00
3 382,74

Mai
01. Amathea		
05. Menighetsarbeidet
05. Menighetsarbeidet
07. Menighetsarbeidet
07. Menighetsarbeidet
08. Menighetsarbeidet
08. Olsvik Tensing
15. Kirkens Sosialtj.
22. Menighetsarbeidet

3 420,00
7 083,00
4 610,00
7 658,00
5 019,00
4 616,56
3 876,56
3 098,50
5 385,00

Gudstjenester i Olsvik kirke
Søndag 16. juni
5. søn. i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Kolaas. Dåp og
nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Matt 18,12-18.

Søndag 17. juli
9. søn. i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Imazu. Dåp og
nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Luk 6,36-42.

Søndag 14. august
13. søn. i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Imazu. Dåp og nattverd.
Takkoffer til: Menighetens
misjonsprosjekt, NMS.
Joh 15,13-17.

Søndag 26.juni
Aposteldagen
11:00: Fellesgudstjeneste i
Loddefjord kirke OBS!
Mark. 3,13-19.

Søndag 24. juli
10. søn. i treenighetstiden
11:00: Fellesgudstjeneste i
Loddefjord kirke OBS!
Mark 11.25-26.

Søndag 3. juli
7. søn. i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Kolaas. Dåp og
nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Mark 5,25-34.

Søndag 31. juli
11. søn. i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Imazu. Dåp og
nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Joh 8,31-36.

Søndag 21. august
Vingårdssøndag
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Kolaas. Dåp og
nattverd. Takkoffer til:
Menighetsarbeidet.
Matt 19,27-30.

Søndag 10.juli
8. søn. i treenighetstiden
11:00: Fellesgudstjeneste i
Loddefjord kirke OBS!
Mark. 12,28-34.

Søndag 7. august
12. søn. i treenighetstiden
11:00: Fellesgudstjeneste i
Loddefjord kirke OBS!
Joh 4,27-30,39-43.

Søndag 28. august
15. søn. i treenighetstiden
11:00: Samlingsgudstjeneste
ved Kolaas. Nattverd.
Takkoffer til: Familie og
medier. Joh 15,9-12.
Søndag 4. september
16. søn. i treenighetstiden
11:00: Presentasjonsgudstjeneste ved Imazu.
Takkoffer til: Menighetsarbeidet. Matt 11,16-19.

Ønsker
du å få en
besøksvenn?

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

Søndag 11. september
17. søn. i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Imazu. Dåp og nattverd.
Takkoffer til: NLA.
Mark 5,35-43.
Søndag 18. september
18. søn. i treenighetstiden
11:00: Høsttakkefest ved
Kolaas. Dåp. Takkoffer til:
Loddefjord 1 KFUK-KFUM
speidere. Mark 1,40-45
Søndag 25. september
19. søn. i treenighetstiden
11:00: Diakoniens dag ved
Imazu. Nattverd. Takkoffer til:
Diakoniarbeidet. Luk 9,57-62
Søndag 2. oktober
20. søn. i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste
ved Kolaas. Dåp. Takkoffer
til: Menighetsarbeidet.
Matt 18,1-11

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

Vi inviterer til tre temakvelder høsten 2016:

Sted: Olsvik kirke, Olsvikåsen 109

Mandag 5. september:
Annie Schaug. «Hvorfor og hvordan lese Bibelen?»
Mandag 17. oktober:
Taler Svein Inge Myhr: Hvorfor og hvordan fortelle det til
andre?
Mandag 7. november:
Gunnar Kolaas: Hvordan ta imot Guds ledelse? Hva vil
Gud med mitt liv?
Kveldene starter kl. 19:00. Etter foredraget blir det anledning til spørsmål og samtale, og det blir enkel servering.
Ta gjerne med bibel. Påmelding er ikke nødvendig. Alt
om temakvelder finner du på olsvik-kirke.no/temakveld.
Hjertelig velkommen!

Formiddagstreff

Åpningstid: 12.00-14.00
Laksevåg Frivillighetssentral: 409 22 846
Olsvik kirke: 55 30 81 27
Datoer:
28. juli
25. august
15. september
20. oktober
24. november
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 ordner vi det.
Astrid Myran Aarvik (frivilligsentralen):
Bjarne Andersen (kirken):			

409 22 846
55 30 81 70

Velkommen.

1. september:
Atle Nielsen m/ musiker
forteller og synger sanger
av faren, Otto Nielsen.
6. oktober:
Teatergruppen ZikkZakk
gir oss forestillingen «På
Magdas kjøkken».
3. november:
Sittedans ved Laila Helland,
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tidligere ergoterapeut på
Olaviken.
1. desember:
Adventsmøte. Konsert med
Forum mannskor v/ dirigent
Bjørn Bergmann.
Velkommen til høstens treff!
Alle treff varer fra kl. 12.0014.15. Servering, utlodning
og andakt.

Bursdagskonsert
Søndag 19. juni klokken 19.00.
Rune Johnsen Klevberg fyller 60 år og holder konsert
med musikervenner og kolleger.

Basar 2016
Loddsalget til basaren 19. november er i gang.
Hvis du vil selge eller kjøpe lodd kan du ta kontakt
med Bjarne på kontoret eller Arne Tandberg.

Kulturuken 2016
Nå er programmet snart klart
Kulturuken i Olsvik kirke blir åpnet lørdag
22. oktober klokken 14.00. Kanskje
kommer ordføreren og foretar den
høytidelige åpningen. Hun er invitert.

Foto: Lovisenbergkoret

Marthine Bjordal synger. Det vil også bli
flere kunstneriske innslag. Ikke alle detaljene i programmet er klare ennå, men
det meste er på plass.
Huskonsert
Søndag 23. oktober blir det stor huskonsert med alle de vokale kreftene i
menigheten: Shine, TenSing og våre to
nye kor; barnekoret Olsvik MiniSing og
voksenkoret Colla Voce. Da håper vi det
blir fullt hus.
Kunstforedrag
Professor Gunnar Danbolt har nettopp

skrevet en bok om den spennende
karrieren til den utviklingshemmede
grafikeren Herleik Kristiansen. Danbolt
vil fortelle om ham og den utrolige livshistorien hans, samt vise bilder av
Kristiansens kunst tirsdag
formiddag, 25. oktober. Han
kaller foredraget Outsideren
Herleik Kristiansen.
Musikk som brobygger
Norske Kirkeakademier har
oppfordret komiteen til å
ta inn tema som omfatter
innvandrere og flyktninger.
Vi har derfor invitert lederen
av Kirkelig Kulturverksted,
Erik Hillestad, til å snakke
om hvordan musikken kan
være en brobygger mellom
ulike etniske grupper. Det blir
musikalske innslag.

Teater kommer med familieforestillingen
Egget. Barnekoret Shine synger.
Olsvikutstillingen
Også i år stiller en rekke bildende kunstnere og kunsthåndverkere ut i Olsvik
kirke. Noen av utstillerne har vært med
tidligere, men flere kommer for første
gang. De kunstneriske uttrykksformene
er varierte og omfatter alt fra maleri,
grafikk, foto, glasskunst, brukskeramikk
og skulpturell keramikk til tekstil og
smykkekunst. Noe for enhver, både til å
se glede seg over og eventuelt å kjøpe.

Tekst: Reidun Oanæs Andersen

Fredagens konsert
er ikke helt klar ennå. Men
vi samarbeider med sangeren Marvin Charles og en
musikerguppe ledet av Eirik
Are Oanæs Andersen om
en konsert som vil inneholde salmer, sanger fra
amerikansk kirkeliv og jazz.
Dukketeater
Lørdag 29. oktober er det
dukketeater.
Hordaland

Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Hei barnefamilier!
På samlingsgudstjenesten etter sommerferien, 28. august, starter kateket
Hans-Petter Dahl søndagsskole i
Olsvik kirke.
Søndagsskolen vil være et tilbud til alle
barn mellom tre og ti år, og det er åpent
for alle.
– Vi starter oppe i kirken og er med på
første del av gudstjenesten, så går vi
samlet ned i kjelleren hvor vi synger og
leser bibelfortellinger, forteller Dahl.
Han ønsker å ha søndagsskole hver
søndag, men foreløpig begrenser res-

sursene det til rundt to søndager i
måneden.
– Det er litt sårbart når det kun drives av
ansatte, så ønsket er å få med frivillige til
å drive det fremover, sier Dahl.
I tillegg til frivillige, håper han at mange
barn kommer på søndagsskolen.
– Det er veldig mange som er innom
kirken i løpet av uken, og jeg ønsker at
flere også kommer på søndagene. Håpet
er at søndagsskolen kan bidra til at det
kommer mange barn og barnefamilier på
gudstjenestene, sier han.

Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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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!

Jesus er den gode gjeteren!

Led sauene gjennom
labyrinten!
Hjelp den gode gjeteren å lede sauene sine
trygt gjennom labyrinten.

Krys
s

ord

Tegninger : Trevor Keen

Mann i 2. Timoteus 4,11

1.
By i Lukas 19,28
By i Apostlenes
gjerninger 10,1

2.

3.
Fugler i Lukas 12,6

4.

Kvinne i Markus 15,40

5.

Konge i Romerne 4,6

6.
Engel i Lukas 1,26

7.

Konge i Matteus 2,3

8.
Fugl i Matteus 3,16

9.
Yrke i Apostlenes
gjerninger 18,3

10.

I kryssordet skal dere bare bruke Det nye
testamentet. Store tall i Bibelen er kapittel, små
tall er vers. Markus 2,11 betyr altså kapittel 2,
vers 11 i Markus. Løsningen på kryssordet står
i de fargede rutene.

Abonnér på barnebladet
Mennesker på kroken?
side 2

Sukai
sier fra!
side 8

