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KUNST- OG KULTURUKEN
KUNSTEN, FOREDRAGENE, MUSIKKEN. SJEKK
OGSÅ ÅRETS PROGRAM PÅ SISTE SIDE
LES OM MARTIN LUTHER
HAN HADDE EN VISJON I LIVET SITT,
NEMLIG Å NÅ FRAM TIL FOLK MED EVANGELIET
SPEIDERLEIR
SPENNING, LÆRDOM,
LATTER OG EN GOD DEL REGN

Kunst- og kulturuken i Olsvik
Ønsker å formidle glede
Grethe By Rise er en av seks bildende
kunstnere som stiller ut ved Olsvikutstillingen 2016. Bildene hennes er
fargerike og glade, fulle av humor og
liv.
— Hvorfor vil du formidle så mye glede?

— Det stemmer. Du vil se dem for
eksempel klatre i stiger, balansere og
kave litt. Slik er livet. Vi balanserer
mellom rett og galt, mellom det gode og
det vonde, mellom ulike krav. Selv om
det er mye humor i bildene mine, ligger
det alvor under.

— Jeg ønsker at folk skal bli glade når
de ser bildene mine, svarer By Rise på
telefon fra Trondheim. Det henger også
sammen med hvordan jeg er som person.
Jeg ønsker å formidle noe positivt, skape
gode assosiasjoner. Jeg er glad i farger.
Vi trenger farger i hverdagen. De gjør
noe med oss.

— Hvor henter du motivene fra?

Grethe By Rise stilte ut på Olsvikutstillingen i fjor også. Det er ikke
vanlig å be den samme kunstneren to
ganger etter hverandre, men mange
var så begeistret for bildene hennes,
at komiteen bestemte seg for å gjøre
et unntak. By Rise deler atelier med ni
andre kunstnere i Nyhavna i Trondheim.
Hun maler helst med akryl, men lager
også en del akvareller. Alle bildene er
originale.

— Det er også mange bilder med hus.

— Jeg vil at hvert bilde skal være unikt,
sier kunstneren.
— Det er mange kvinner i bildene dine.

— Helst fra hverdagen, mitt eget og
andres. I de siste bildene vil du se mange
flagrende jenter. Det yngste barnet er
nettopp ferdig med skolegangen og
har forlatt barndomshjemmet. Slike
opplevelser skaper sterke følelser.

— Ja, etter mange år har vi kjøpt eget
hus. Det har vært en krevende prosess
på mange vis. På ett av bildene ser
man et par som bærer på et hus. Huset
er konkret, men det er også et symbol
på det livet paret har felles og de
utfordringene de står overfor. Klarer de å
bære huset sammen?

meg og hengt det opp i stua. Det varmet
slik at hun måtte skru temperaturmåleren
ned tre grader.

— Folk setter pris på bildene dine.
— Ja, jeg får mange positive tilbakemeldinger. Her forleden var det en dame
som sa at hun hadde kjøpt et bilde av

Tekst: Reidun O. Andersen
Bilde: Grethe By Rise

Outsideren Herleik Kristiansen
Professor
Gunnar
Danbolt
har
nettopp utgitt boken «Outsideren
Herleik Kristiansens kunst». Danbolt
kommer til Kulturuken for å fortelle
om denne særpregede og spennende
kunstneren og vise deler av kunsten
hans,
Herleik Kristiansen er såkalt psykisk
utviklingshemmet. Men denne diagnosen, som kunne ha hindret ham
i å utvikle talentet sitt, har ikke hatt
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betydning for kunsten hans.
– Det skyldes en del lykkelige tilfeldigheter, forteller Danbolt. På Trastad
Gård, der Kristiansen har bodd hele sitt
liv, møtte han formingslæreren Sigvor
Riksheim som ble til stor hjelp for ham.
Gjennom bevegelsen Outsider Art har
Kristiansen og andre psykisk utviklede
kunstnere blitt akseptert, så sant
arbeidene deres holder mål.

– Og det gjør Kristiansen kunst, understreker Danbolt. Han lager linoleumstrykk,
tegninger og keramikk, og har en sikker
linjeføring og komposisjon.
Herleik Kristiansen er medlem av
Norske Billedkunstnere og er innkjøpt
både av Nasjonalgalleriet og Norsk
Kunstmuseum i Tromsø.

Tekst: Reidun Oanæs Andersen

Musikk er et hjertespråk
Lederen for Kirkelig kulturverksted,
Erik Hillestad, besøker Olsvik kirke
i Kunst og kulturuken. Hillestad vil
snakke om noe av det som engasjerer
ham aller mest, nemlig hvordan
man gjennom musikken kan knytte
kontakter over landegrenser og skape
forståelse mellom ulike kulturer.
– Musikken er et hjertespråk, en uttrykksform alle kan forstå, sier Hillestad.
Han har kalt foredraget sitt: «Fra hjerte til
hjerte i folkevandringens tid»
Erik Hillestad startet plateselskapet og
kulturtiltaket Kirkelig Kulturverksted i
1974. Han er selv både plateprodusent
og tekstforfatter, og har vært tekstforfatter
og produsent for mange av de mest
kjente musikerne og sangerne i Norge,
blant annet Bjørn Eidsvåg og Sigvart
Dagsland.
Hillestad har engasjert seg sterkt i
arbeidet med å gi rom for ulike musikalske
kulturer og uttrykk i kirken. Internasjonalt
har han deltatt i musikksamarbeid som
fokuserer på urfolks rettigheter, andre
menneskerettigheter og solidaritet, i land
som Pakistan, Sør-Afrika, Aserbajdsjan,
Andesfjellene, Iran, Tyrkia, Sør- og
Nord-Korea, og laget musikk til ære for
Dalai Lama. Som en protestreaksjon
mot tidligere president Bushs retorikk om

«The Axes of Evil» produserte Hillestad
en plate med sanger fra Midt-Østen som
han kalte «Lullabies from the Axes of
Evil»
Sammen med en rekke kulturarbeidere
la Hillestad ned et stort arbeid for å
etablere Kulturkirken Jakob i en nedlagt
kirke i Oslo. I dag er Kulturkirken Jakob
et levende senter for musikk, visuell
kunst og teater.
Hillestad har fått en rekke utmerkelser
for
arbeidet
sitt,
blant
annet
Spellemannsprisen i 1982, Fritt ords
Honnørpris i 1992 og Petter Dass-prisen
i 1996. Han har interessante erfaringer
og synspunkter å komme med når han
møter oss onsdag 26. oktober kl 19.00 i
Olsvik kirke.
Tekst: Brith B. Bjordal

Det blir musikalsk innslag under
foredraget av bandet 9 Grader Nord.
Slik beskrives bandet:
9 grader nord for ekvator finner vi
den eksotiske øyen «The pearl of
indian ocean», Sri Lanka, hvor også
majoriteten
av
bandmedlemmene
stammer ifra. Med instrumenter som
blant annet bambusfløyte, tabla og cajon
slår de seg løs på ragaer fra A til Å. Som
band debuterte de for første gang under

festspillenes mest fargerike scene RIFF.
Det hele startet først og fremst med
søstrene Mira og Dipha Thiruchelvams
fløyte-duo, som nå i senere tid har
ekspandert til en kvintett. Sammen
med Jakob Sønnensyn på bass,
Jakob Sisselson Hamre på cajón og
Senthan Dhayalan på tabla, setter
gjengen rytmene på spill. Tragisk er
det
å kategorisere musikken
under
sjangeren “verdensmusikk”, selv om
musikken byr på en blanding av baila,
flamenco, carnatisk, bollywood og jazz.
Adjektivene energisk, mystisk og rytmisk
beskriver konseptet svært godt. Bandets
visjon
er
utfordre
bergensernes
musikalske kosthold ved å servere disse
fremmede tonene.
Foto: Presse

Vår egen huskonsert
For første gang i kulturukens historie
ønsker vi velkommen til storslått
korkonsert med egne kor. Det vil bli
egne innslag fra hvert av korene og
flott fellesnummer med alle korene
samlet!
Fra før har barnekoret Shine og Olsvik
TenSing stadig imponert med flotte
konserter og fine bidrag på gudstjenester
og andre i andre sammenhenger. Nå
i høst har vi fått to nye kor; barnekoret
Olsvik MiniSing og voksenkoret Colla

Voce. For å feire de nye tilleggene til
korfamilien i Olsvik, og for å gjøre stas på
kulturuken, arrangerer korene sammen
huskonsert søndag 23. oktober i Olsvik
kirke, kl. 16.30. Vi ønsker alle sangglade
mennesker velkommen til å høre på oss,
og synge sammen med oss, dersom
dere vil det!
Konserten vil favne bredt når det gjelder
sjanger, så alle vil kunne forvente å høre
noe de liker spesielt godt.

Tekst: Sven-Ove Rostrup
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Kunst- og kulturuken i Olsvik
— Jeg vil bevege folk med musikken min
Lørdag 29. oktober blir det høyt
under taket i Olsvik kirke. Da synger
Marvin Charles, den amerikanske
sangeren med den særpregede og
varme stemmen, sammen
med
bergenskoret JAdaZZ.
Sangeren Marvin Charles vokste opp
i landlige omgivelser i Nebraska i MidtVesten i USA. Senere gikk turen til Los
Angeles hvor han startet å jobbe med
Andrae Crouch og Bill Maxwell og andre
kjente musikere, bl.a. Stevie Wonder. De
inspirerte ham til å jobbe med sitt eget
uttrykk. I ti år sang han som korist for de
største artistene og tiden til egen musikk
ble liten.
På en turne i Norge med Andrea Crouch
i 1985, møtte han hun som skulle bli
hans kone og mor til hans 4 barn. Siden
ble han i Norge.
– Jeg har mye å takke Norge for. Jeg er
blitt tatt så godt imot, sier Marvin med sitt
varme smil.
I dag er Marvin opptatt av å presenterer
sitt eget musikalske uttrykk.
– Jeg vil glede og bevege folk med
musikken min. Jeg er inspirert av
Martin Luther King, Sam Cooke og
Andra Crouch og ønsker å vise at
musikk er av de varmeste og fineste
kommunikasjonsformer som finnes,
forteller han.
Marvin er en spesiell entertainer. Med
sin varme og naturlige væremåte oppnår han en spesiell kommunikasjon
med publikum. Musikalsk har han sterk
formidlingsevne og en unik og varm
stemme.
Marvin har selv plukket ut medlemmene
i bandet. De er sterke instrumentalister,
men de synger også. Bandet består av:
Jarle Storløkken, gitar og vokal; Jens
Andreas Kleiven, piano og vokal; Eivind
Kløverød, perkusjon og vokal; Eirik Are
Oanæs Andersen, kontrabass og vokal.
De danner bakteppet for Marvin og koret
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JAdaZZ.
Kveldens program
vil
bestå
av
vakre
salmer,
kjente klassikere
i ny drakt og
egenskrevet
musikk. Musikken
er arrangert av
Jarle Storløkken
og
Eirik
Are
Oanæs Andersen.
JAdaZZ
teller
rundt 50 sangere
og har et allsidig
repertoar
bestående
av
både swing- og
jazzlåter,
samt
viser, blues og
negro spirituals.
Koret har lange
tradisjoner
med
musikalske
samarbeidsprosjekter og har
opptrådt
med
kjente artister og
band som Ytre
Suløens orkester
og Kim Fairchild.
I flere år har de
medvirket
ved
den tradisjonelle
julekonserten
til Hanne Krogh og Tre Tenorer i
Johanneskirken.
Kristine
Bergsvik,
korets
dirigent
gjennom 20 år, er faglærer i musikk
og spesialist innenfor musikkterapi.
Sangerne i JAdaZZ er en allsidig gjeng
av engasjerte sangere som er vant
til utfordringer. De har som mål å gi
publikum gode opplevelser.
Første gang JAdaZz
møtte Marvin
Charles var under en jazzmesse for noen
år siden. Det blir nok en sterk opplevelse
når de skal synge sammen med Marvin
og bandet i Olsvik kirke lørdag 29.
oktober kl 19.00

Tekst: Reidun Oanæs Andersen
Foto: Presse

På setra?

Har du vært på en seter noen gang?
Som forbikjørende turist, eller kanskje
med noen i slekten? Rømme, geitost
og vanlig ost, kanskje nybakt brød
av bygg eller hvete, eller lefse. Til
lørdagen kanskje en kromkake stekt
på jern i peisen.
Ja, det var mye strev på seteren før.
Samtidig forteller mange om glede over
å være sammen med dyrene, avbrudd
i hverdagen, og ikke minst all den gode
maten.
Bibelverset vårt i dag hørtes nesten ut
som om noen har vært på setra. Men det
er langt vekke, fra en annen tid enn vår,
fra et landskap med ørken og stekende
sol, mer enn fjell og regnbyger. Det er
historien om David og hans menn som
var på flukt fra Absalom, Davids sønn.
Det fortelles om David og hans trofaste
venner at de hadde tatt seg over elven
og slått leir. Da kom noen dem i møte.
Bibelen forteller «De kom med sengeutstyr, skåler og kar, og de hadde med
seg hvete, bygg, mel, ristet korn, bønner,
linser, honning, rømme, sauekjøtt og ost
av kumelk. De satte det frem for David og
folket som var med ham, så de fikk spise.
For de tenkte at mennene var blitt både
sultne og trette og tørste i ødemarken».
2 Sam 17, 27-29

andakt
Rømme, sauekjøtt, ost av kumelk og
hvete. Det kunne vært på setra, men det
er i ødemarken. Likevel kan du sikkert se
for deg hvor godt det smakte. Ja, rømme
og ost var nok godt for slitne budeier før.
Men for de mennene som satt med sand
i sandalene, svette kapper og bankende
hjerter der de flyktet for fienden, ga
maten nytt håp.
En liten del av en stor fortelling. Jeg
tenker historien om mennene som kom
med mat, sengetøy og tallerkener i
ødemarken kan lære oss flere ting.
For det første, menneskene i Bibelen er
mennesker på kjøtt og blod, som oss.
Noen ganger kan vi tenke på dem som
eventyrfigurer som tålte alt. Men de var
mennesker, som trengte mykt sengetøy
å sove i, og en god sauemiddag til å
styrke seg på. De var blitt sultne og trette
og tørste i ødemarken. De trodde, de
tvilte, de kranglet, de fortvilte, de bad
og de stolte på Gud. De var som oss.
Nettopp derfor kan vi lære av deres tro og
liv, den Gud de møtte kan også være vår
Gud. David som drakk av krukkene og
hev innpå ristet korn med honning, han
er den samme som laget salmen Herren
er min Hyrde, jeg mangler ingenting.

I oktober ber vi for:
- Den nyoppstartede søndagsskolen og
Olsvik Minising
Be om at det skal bli et godt sted å være
for både barn og ledere.
- Konfirmantene
Be om at de skal få lære om den kristne
tro i et trygt og inkluderende miljø.
- Kunst og kulturuken 22.-30. oktober
Be om at kunsten skal gjøre oss glade
og gi Gud ære.
I november ber vi for:
- Åpen barnehage og babysang
Be om at dette kan være en god

For det tredje, som et gammelt ordtak
sier, «uten mat og drikke, duger helten
ikke». Konge eller tigger, vellykket eller i
krise, mat og drikke må vi ha. Det gjelder
konkret i hverdagen, for en skive med
brunost og et glass melk. Kjøttkaker eller
et wienerbrød. Og det gjelder i dypere
forstand også i nattverden. Uten mat og
drikke, duger helten ikke. Her får vi mer
enn brød og vin. Her får vi felleskap med
Jesus og syndenes forlatelse.
Kanskje har du vært i kirken og gått til
nattverd før, kanskje ennå ikke. Du er
velkommen. Nattverden er for alle som
vil være Guds barn. Han som skapte fjell
og kuer, hvete og solskinn.

For det andre, vi mennesker kan hjelpe
hverandre. David var kanskje fortvilet og
alene før han så karavanen i det fjerne

Bønneliste for Olsvik menighet
Takke for at Gud har omsorg for
alle i Olsvik menighet. Takke for alle
som arbeider i menigheten vår, både
ansatte og frivillige.

med mennene som kom med hjelp.
Vi kan også hjelpe hverandre, med et
vennlig ord, et oppmuntrende smil, en
støttende hånd. Andre ganger kan vi
være som David og ta imot hjelpen.
Kong David var en av Israels mektigste
menn, han vant mange kriger og hersket
ofte over liv og død for folk. Men i dag
var han bare en av mange sultne, tørste
som trengte noe å styrke seg på. Vi kan
hjelpe, og vi kan ta imot hjelp. Begge
deler er en del av livet vi lever.

møteplass for barn og voksne i Olsvik
menighet.
- Ten Sing
Be om at medlemmer og ledere kan få
utvikle seg og trives i et kristent miljø.
- Menighetens julemesse
Be for dem som steller i stand til
menighetens julemesse
I desember ber vi for:
- Diakoniarbeidet
Be for dem som er rammet av sykdom
og ulike kriser, for dem som har mistet
noen av sine kjære, og for dem som er
ensomme.
- Nådehjemmet
Be for menighetens misjonsprosjekt i
Thailand.
- Alle arrangement og gudstjenester i
forbindelse med advent og julehøytid.

Tekst: Heidi Merete Baird

Olsvik menighetsblad nr. 4 2016
Årgang 32. Utgis av menighetsrådet i Olsvik

Olsvik menighetsblad
betraktes som offentlig
informasjon og
nærmiljøblad. Av de
cirka 12 000 personer
som bor i Olsvik hører
cirka 10 100 til Den
norske kirke. Derfor
er menighetsbladet
ikke definert som
uadressert reklame.

Redaktør:
Øyvind Sundfør
Stokke-Zahl

Tips oss!
bladet@olsvik-kirke.no

Layout:
Sven-Ove Rostrup

Neste nr: Desember

Forside:
Grethe By Rise

Redaksjon:
Nobukazu Imazu,
Margith Johnsen,
Christer van der
Meeren og
Gro Renate Rostrup

Trykk: Hurtigtrykk

internett: olsvik-kirke.no
Olsvik menighetsblad 4-2016 5

Luthers visjon om å nå fram til folk m
I 2017 skal vi feire reformasjonens 500
års jubileum. I denne forbindelse tok
prestene i Bjørgvin bispedømme et
kurs i luthersk teologi i år. I september
hadde de siste kurssamling i
Wittenberg i Tyskland der Luther
hadde sin virksomhet. For Olsvik
menighet reiste Gunnar Kolaas,
Arthur Pilskog og Nobukazu Imazu dit
og kom tilbake med godt utbytte.
Luthers navn er det eneste personnavn
som har fått plass i kongeriket Norges
grunnlov og har stått der fra 1814 til i dag,
selv om det lyder i ordsammenstillingen
«den evangelisk-lutherske religion».
Martin Luther var ikke en ufeilbar person,
men en stor kristen som man ikke kan
ignorere i det hele tatt. Han hadde en
visjon i livet sitt, nemlig å nå fram til folk
med evangeliet.
Evangeliet er et nøkkelord til Luthers tro
og teologi. Luther skriver: «Evangelion
er et gresk ord og betyr på tysk godt
budskap, en god meddelelse, god nyhet,
god kunngjøring, som man synger om,
forteller og gleder seg over. Akkurat
som det gikk til den gang David beseiret
den store Goliat. Da kom det en god
kunngjøring og en trøsterik nyhet til
jødefolket, om at deres grusomme fiende
var slått, at de var berget og hadde fryd
og fred - hvilket de hoppet og jublet av
glede over. På samme måte er dette
Guds evangelion og nye testamente en
god meddelelse og kunngjøring som har
lydt ut over verden gjennom apostlene,
om en rett David (Jesus), som har
kjempet med synden, døden og djevelen
og overvunnet dem.»
Luther ble født i Eisleben i 1483. Han ble
augustinermunk i Erfurt i 1505. Gjennom
tvil og anfektelse lærte han å stole på
Guds nåde alene. Vi kan ikke gjøre noe
for å tilfredsstille Guds absolutte krav,
men må tro på Jesus for å komme til
Gud. At evangeliet må forkynnes rett og
tydelig, er helt nødvendig for at vi kan tro
på Jesus. At evangeliet ikke ble forkynt
tydelig nå som på apostlenes tid, var en
stor sorg som la tungt på Luthers hjerte.
Av denne grunn viet Luther resten av livet
sitt til å nå fram til folk med evangeliet.
Luther flyttet til Wittenberg for å undervise
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teologi på universitet i 1511. Wittenberg
var en ubetydelig småby med 2000
innbyggere, etter hva han selv sa, lå i
«sivilisasjons utkant». Men at han skulle
aldri flytte herfra, gjorde Wittenberg til
en skueplass med verdenshistoriske
hendelser. I de fleste bøker om
verdenshistorie står det at Luther i
1517 høytidelig protesterende slo opp
sine 95 teser på døren til slottskirken i
Wittenberg.
På reformasjonsalterbildet i bykirken
der finnes det et berømt materie av
Lukas Cranach den eldre ved navn

«Den predikanten Martin Luther». I
bildet holder Luther den ene hånden på
Bibelen, og med den andre peker han
på den korsfestede Kristus. Menigheten
ser ikke på predikanten, men på Kristus
som predikanten peker på. Den katolske
prest er offerprest i forbindelse med
nattverden som et offermåltid, en ublodig
gjentagelse av Kristi offer på korset. Med
Luthers reformasjon fikk forkynnelsen en
stor plass i gudstjenestefeiring på nytt.
Den lutherske prest er formidler av Gud
til folk gjennom nådemidlene. Luther
mente at det som drev ham til å preke,
var krefter utenfor ham selv. Det betyr at

med evangeliet
han fikk av Gud et offentlig
oppdrag til å preke. Samtidig
la han stor vekt på å tale slik
at folk skulle kunne forstå
og få med seg poenget i det
bibelske budskapet.
Wartburg er en mektig borg
fra 1067, tett ved byen
Eisenach. Den 4. mai 1521
kom Luther hit for å søke
tilflukt i ti måneder, etter
å er blitt lyst fredløs av
riksdagen i Worms. Under
dette oppholdet oversatt
han på elleve uker Det
nye testamente fra det
originale språket til tysk.
Gjennom hele middelalderen
hadde Vulgata (en latinsk
oversettelse av Bibelen fra
300-tallet) vært grunnlag
for all kirkens liv i VestEuropa. Bare akademikerne
behersket latin og kunne
lese Vulgata. Bibelen var
ikke tilgjengelig for folk flest.
Luther ville at folk kunne lese
den på morsmålet.
Luther var ikke den første
som oversatte Bibelen til tysk.
En forsker nevner 18 trykte
utgaver på tysk før Luthers
tid. De tidlige oversettelser
var språklig sett uheldig og
uten grundig teologisk gjennomarbeid.
Og den ble ikke særlig utbredt rundt i
Tyskland. I Wartburg tok Luther fatt på
å oversette Det nye testamente fra det
originale språk (gresk) til tysk. Det var
første gang i historien at gresk ble brukt
som en fullstendig oversettelse til tysk. I
tillegg til dette, merkes det at Luther gav
sin oversettelse i en meget folkelig drakt:
«En må spørre husmødre, barn på gaten
og vanlig folk på markedet, og legge
merke til hvordan de uttrykker seg, og så
oversette i samsvar med det.» Senere
arbeidet Luthers og hans medarbeidere
også med oversettelsen av Det Gamle
testamente. Det tok en lang tid, og ble
ikke ferdig før i 1534. Takket være
boktrykkerkunsten som ble oppfunnet
på 1400-tallet, fikk lutherbibelen en stor
utbredelse.

Luther led av dårlig helse
og tungsinn i sine senere
år. Dette førte til at han var
mindre åpen for å diskutere
og mer tilbøyelig til skarp
polemikk. Likevel hadde han
ikke mistet troen på Jesus.
Den 18. februar 1546 døde
Luther i Eisleben, den samme
by hvor han 62 år tidligere
var blitt født. Like før hans
død spurte presten ham:
«Kjære fader, De bekjenner
jo Kristus Guds Sønn, vår
Frelser og forløser?» Da sa
han ennå engang, akkurat
så høyt at han kunne høre
det: «Ja». På Luthers bord
fant man etter hans død
en seddel: «Ingen må tro
seg å ha trengt tilstrekkelig
dypt inn i Den hellige skrift
som ikke i 100 år har styrt
menigheten sammen med
profetene som Elias og Elisa,
Johannes Døperen, Kristus
og apostlene ... Bøy deg i
dyp tilbedelse foran deres
spor. Vi er alle tiggere. Det
er sant.» Luther visste at han
var en tigger som tørstet etter
Guds nåde og ville dele det
ut til sine medmennesker.
Tekst og foto: Nobukazu Imazu
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Sommerleir på Ænes

mat med primitivt utstyr, men de
rullerende kjøkkenvaktene stilte opp og
matlagingen ble et sosialt samlingspunkt
for både speiderjenter og ledere.

God mat og god apetitt.

25. juni til 2. juli ble årets sommerleir
for Bjørgvin krets KFUK-KFUM
speidere arrangert, og jentene i
Loddefjord 1 var snare med å melde
seg på. Det har vært en flott uke på
leir. Fylt med spenning, lærdom, latter
og, vel og merke, en god del regn –
men det stoppet ikke oss fra å ha en
fantastisk tur sammen.
Leiren tok sted på vakre Ænes i
Kvinnherad, der om lag 260 speidere
tilbrakte en uke i telt. Etter å ha tatt ferge
fra Bergen sentrum, spesielt innleid for
speiderne, gikk første dag bort til bygging
av leir og matlaging. Solkremen kom
raskt på og skjorter og langbukser ble
byttet ut med lettere klær. Vi var heldige
som kunne bygge leir i solskinn, og selv
om resten av uken var heller grå, var den
mest sentrale delen i alle fall overstått.
Det ble taco til middag den første dagen,
en uvanlig gest , og til alles overraskelse
fikk vi til og med avokado. Et sjeldent syn
på tur.
Etter den andre dagen sto leirområdet
ferdig. Med et velfungerende bord, fancy
søppelstativ og en ustødig, men god nok
portal, sa vi oss fornøyde. Kulinarisk sett
var resten av leiren langt fra skuffende.
Det ble spist alt fra wok og karmelliserte
fersken i anis og kanel til fiskesuppe, alt
laget fra bunnen av. Det tok selvfølgelig
en god del tid å lage såpass avansert

Klar for å dra på haik.
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Temaet på årets kretsleir var «Større
enn oss». Det ble gjort rom for tanker og
refleksjon om hva det vil si at noe er både
større, men også mindre enn oss, og
temaer som vennskap, nestekjærlighet
og Gud stod sentralt.
Kvelden ble fylt med både leirbål,
gruppesamlinger, kakao og leirsang.
Sangbøkene fra speiderhuset i Kjøkkelvik
var medbrakt, og ettersom tiden gikk
sang vi oss gjennom både klassikere
som «Bålets flamme» og «Tapto», men
også en og annen julesang. Kanskje noe
uortodoks, men likevel koselig og fint
der vi satt i kjøkkenteltet mens regnet
trommet. Etter hvert var det også tid
for leirbålsinnslag fra Loddefjord 1 på
fellesleirbålet. Her slo jentene til med to
knallbra innslag; en morsom sketsj og en
artig sang, som til tross for dens raske
tempo, i alle fall fikk Loddefjords ledere til
å reise seg. Underholdning fikk en også
hver morgen, ettersom en stadig våknet
opp til nye rampestreker fra speidere
som tydeligvis ikke hadde tilbrakt
natten i soveposene. Første dagen
var Loddefjord 1s gruppeskilt byttet
om med Eidsvågs, og tredje dagen var
alle gruppeflaggene heist opp i samme
flaggstang. Speidergruppen Os byttet
plutselig navn til Ostepop og Rolland
endte opp som Roll-on.
Det har vært en uke fylt med ulike
aktiviteter, alt fra batikk, pionering, klatring
til matlaging i fjæren. I midten av uken
ble det som følge tradisjonen arrangert
haik. Flinke jenter fra Loddefjord la ut
på haik, for første gang helt alene, og
flinke jenter kom tilbake, som aller første
speidergruppe. Slitne, men med smil om
munnen fikk de servert en god lunsj, og
lederne fant frem plaster og bomull til å
rense små skrubbsår her og der.
Da leiren nærmet seg slutten, var det
endelig tid for marked. Marked er et
slags speidertivoli, der alle grupper
må bidra med en aktivitet. Deltakerne
på leiren får noen «penger» og resten
kjøper en selv, en egen valuta spesielt
for leiren som representerer ekte penger.
Alle inntektene går siden til veldedige
formål. Vi hadde, ny tradisjon tro, så klart

Oppvask med smil.

svampekasting på agendaen. Dette viste
seg å være veldig populært for både
store og små. Vi fant også etter hvert ut at
det var konkurranse om å tjene inn mest
penger, og da ble engasjementet enda
større. Jentene løp rundt og avaterte på
hele leiren, mens lederne stod klar med
håndkler og siden pannekaker, til kalde
speidere. Etter en knallbra innsats fra
hele gruppen gikk vi forventningsfulle
tilbake til leirområdet. Om kvelden
den siste dagen var spenningen på
avslutningsleirbål til å føle på. Den
avgjørende timen var kommet, og selv
om regnet høljet ned i både nakke og
støvler, ventet vi til siste slutt. Hadde vi
samlet inn mest penger på markedet?
Og gjett om vi hadde. Loddefjord 1 sto
for hele én tredjedel av alle pengene som
var samlet inn. Ikke nok med det, vi fikk
også diplom for beste leirområde under
inspeksjon. Jentene kan altså rydde, når
de bare vil. Siden gruppen ikke pleier å
vinne så mye, var dette til stor stas for
alle. Og diplomene henger nå pent på
speiderhuset.
Lørdag 2. juli var det en ferge med en
haug trøtte speidere som tøffet hjem
igjen mot Bergen. Liv var det likevel mye
av i jentene våre som brukte hjemveien
til å snakke med sine nye venner, og om
leiren. Nå skulle alle hjem og lade opp til
neste speidereventyr.
Tekst: Oda Sellevold og Louise Løkeland
Foto: Astrid Trovund og Louise Løkeland

Hele flokken

Pipenes historie
— Det var et voldsomt styr, utbryter
kantor Rune Johnsen Klevberg, som
forteller om den gangen motoren i
orgelet røk bare dager før en vielse.
Vi sitter i solen på benken utenfor kirken
og nyter en sjeldent varm og fin høstdag
mens jeg intervjuer ham i anledning
orgelets 25-årsjubileum.
— En aksling hadde skåret seg fordi en
av smøreniplene var godt bortgjemt og
ikke hadde blitt brukt. Jeg var helt på
styr, men fikk tak i noen folk som kom på
rekordtid. Det kostet sikkert like mye som
en ny motor, men de jobbet gjennom
natten og fikk sveist akslingen. Det ble
heldigvis bryllup med orgel, og siden har
det gått bra, sier Klevberg.
2016 har sannelig vært et orgelets år
for Olsvik menighet. Klevberg feiret og
ble feiret med jubileumskonserter i både
januar og juni – først fordi han hadde
jobbet i Olsvik menighet i 25 år, og i
sommer fordi han fylte 60 år. I oktober er
det selve orgelet sin tur. 25 år med vind
i pipene feires med en flott konsert 2.
oktober, og i den anledning lurer jeg på
om han han har noen historier og minner
fra disse årene.
— Et høydepunkt var årets jubelkonsert
da jeg fylte 60 år. Vi fikk med så mange
organister og andre musikanter, og det
var bra med publikum. Det er moro å
spille orgel, men noen ganger er det godt
å høre andre også, sier Klevberg.
Innvielseskonserten i 1991 står også
fram som et godt minne. Sammen med
kirkekoret og Fana kammerorkester
ble det fine opplevelser med både
orgelkonsert av Händel, Sonata av Otto
Olsson, og Adagio av Frank Bridge.
Han har mange andre gode minner – så
mange at det blir vanskelig å finne frem
enkelte. Det er tydelig at orgelet i Olsvik
har vært en fin følgesvenn disse årene.
Som ferdig utdannet organist i 1982 har
jo orgelet i Olsvik tross alt vært fast følge
mesteparten av hans tid som organist.

Årets julekonsert
Søndag 4. desember kl. 19.00

Orgelet var imidlertid ikke med helt fra
starten. Kirken ble vigslet i november
1990, men orgelet kom ikke på plass
før høsten 1991. Rune begynte i januar
1991 – så hva gjorde han de første ni
månedene?
— Vi fikk leie et lite pipeorgel av NLA,
fra Lærerhøgskolen på Landås. Ragnar
Grøm, som satt i menighetsrådet på den
tiden, var lærer der. Så musikk hadde vi,
og kirkekoret var jo aktivt også, forteller
han.
I mellomtiden var prosessen med å
skaffe et eget orgel godt i gang. Det ble
produsert av det danske selskapet Bruno
Christensen & Sønner. Etter montering
og testing i Danmark ble det demontert
og fraktet nordover, og ankom Bergen
sommeren 1991. Da Klevberg kom
tilbake fra ferien var de allerede i gang
med å sette orgelet opp i kirken.
— Alt var jo kommunalt, og kommunen
ga ikke midler til mer enn 16 stemmer,
sier Klevberg. For eksempel har både
Slettebakken og Fyllingsdalen 16
stemmer i sine orgel. Derimot hadde
Velkommen til vår tradisjonelle
julekonsert!
Det blir sang og musikk ved Fana
mannskor, Nybø brass, Colla Voce,

Olsvik klart å samle inn en del midler,
og det gjorde at vi fikk penger til hele 19
stemmer.
Klevberg
svarer
bekreftende
på
spørsmål om de tre ekstra stemmene
kommer godt med.
— Ja, til vårt rom og bruk er orgelet
veldig bra! Det er lettspilt, og greit å finne
frem på – men nå har jo jeg vært her i 25
år, sier organisten.
Prisen på orgelet er gravd godt ned
i arkivet, men tall fra hukommelsen
plasserer det på 1 til 2 millioner, og justert
til dagens kronekurs kan dette nesten
dobles. Med alle de gode opplevelsene
vi har hatt i disse 25 årene – både på
konserter og gudstjenester – må vi si at
det var vel investerte penger.
Da gjenstår det å ønske både organist og
orgel lykke til videre og håpe på fortsatt
vind i pipene i mange år fremover.
Tekst: Christer van der Meeren
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

vokalgruppen Triade (Geir Barsnes,
Brith Barsnes Bjordal og Terje Onstad),
Marthine Bjordal og Anita Barsnes, og
Rune Johnsen Klevberg.
Kollekt ved utgangen.
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Dødehavsprodukter
Antikvariat

Tel:

55 60 93 90

@:

bergenkristnebokhandel@gmail.com

el

Din annonse her?
Ta kontakt for informasjon

Adr: Øvre Korskirkeallmenningen 6 - 5017 BERGEN

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
Sander Olai Dåvøy Risdal
Ada Cecilie Fosse Johannessen
Kristoffer Nikitas Kalgraf
Isaac Lionel Røssevold Ramskeid
Theo Hamre
Lucas André Kallestad
Thias-Emil Gatland Solheim
Nikolai Solheim
Mads Sørensen
Christoffer Jonassen-Nilsen
Kaja Skare Kronstad
Gro Renate Rostrup
Tobias Langøy Berglund
Jørgen Valentin Eide Sæther Johannessen
Lysander Hitland Aamelfot
Tuva Didriksen Monsen
Sebastian Iversen Gundersen
Johannes Solberg Hjørnevik
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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

døpte i andre kirker
Abel Henry Methlie Myre
Sandvikskirken
Ole Breivik
Loddefjord kirke
Mathias Horne Fristad
Loddefjord kirke
Keylon Johannessen Aanensen
Loddefjord kirke
Knut Anders Eide Gulowsen
Bodin kirke
Matheo Røli Korsby
Skjold kirke
Celine Kallevik Sandtorv
Loddefjord kirke
Andreas Sandtorv Dale
Austevoll kirke
Matilda Elena Gastanaduy Mikkelsen
Mariakirken

døde
Inge Atle Iversen
Arne Kristian Larsen
Kato Egil Thomassen
Erik Berthelsen
Aslaug Helene Borgen
Alv Sundal
Ann-Karin Hopland
Osvald Kristoffer Olsen
Anne Marie Gullaksen
Evelyn Dorthea Knapskaug
Anna Staveland Kristoffersen
Turid Johannessen
Edel Marion Vie
Johan Sæhle
Solfrid Fonnes Pedersen
Kåre Kjelby

Gudstjenester i Olsvik kirke
Søndag 2. oktober
20. søndag i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste ved Kolaas.
Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet
Matt 18,1-11.
Søndag 9. oktober
21. søndag i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste ved Imazu.
Nattverd. Takkoffer til Haraldsplass.
Luk 12,13-21.
Søndag 16. oktober
22. søndag i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste ved
Kolaas. Dåp og nattverd. Takkoffer til
menighetsarbeidet. Luk 10,25-37.

Søndag 30. oktober
Bots og bededag
11:00: Hovedgudstjeneste ved Kolaas.
Nattverd. Takkoffer til menighetens
misjonsprosjekt, NMS.
Luk 15,11-32.

Søndag 20. november
Kristi kongedag
11:00: Hovedgudstjenestemed ved
Imazu. Dåp og nattverd. Takkoffer til
menighetsarbeidet. Søndagsskole.
Joh 9,39-41.

Søndag 6. november
Alle helgens dag
19:00: Hovedgudstjeneste ved Kolaas.
Nattverd. Luk 6,20-23.

Søndag 27. november
1. søndag i advent
11:00: Lys våken ved Kolaas. Dåp.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Matt 21,1-11.

Søndag 13. november
26. søndag i treenighetstiden
11:00: Hovedgudstjeneste ved Imazu.
Dåp. Takkoffer til Stefausalliansen.
Apg 6,8-15;7,55-8,1.

Søndag 23. oktober
23. søndag i treenighetstiden
11:00: Ung messe ved Imazu. Nattverd.
Takkoffer til TV-aksjonen, Røde kors.
Matt 24,35-44.

Søndag 4. desember
2. søndag i advent
11:00: Hovedgudstjeneste ved Imazu.
Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Søndagsskole. Joh 14,1-4.
Søndag 11. desember
3. søndag i advent
19:00: Lysmesse ved Kolaas. Nattverd.
Takkoffer til Olsvik TenSing.
Matt 11,2-11.

Søndagsskole i Olsvik kirke
I høst blir det søndagsskole på følgende søndager i Olsvik
kirke, kl. 11.00: 20. november, 4. desember og 18. desember.

vigde
Liv Alice Windheim
og Thomas Hamre Madsen
Eva Synnøve Hagewick Steigen
og Kjell Rune Ingebrigtsen
Benedicte Elisabeth Øvsttun
og Trond Vågenes

offer
Mai
29. Institutt for sjelesorg

19. Menighetsarbeidet

2 930,50

Juli
03. Menighetsarbeidet
17. Menighetsarbeidet
31. Menighetsarbeidet

5 454,00
1 151,00
2 038,75

August
14. Nådehjemmet 2 959,25
21. Menighetsarbeidet
4 931,25
28. Menighetsarbeidet
2 153,75
September
04. Familie & medier
11. NLA, Høgskolen

Ønsker
du å få en
besøksvenn?

4 346,10
2 262,50

2 053,00

Juni
05. Menighetsarbeidet
2 621,75
12. KFUK-KFUM,Bjørgvin 3 594,50

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

Vi inviterer til temakvelder høsten 2016:
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!

Basar 2016

Hjertelig velkommen til årets basar
19. november kl 12:00
Vi ønsker gevinster til loddbøker og åresalg. Har du
mulighet til å hjelpe? Gevinster kan leveres til adm. leder
Bjarne Andersen. Vil du hjelpe ved å selge lodd eller kjøpe
lodd kan du ta kontakt med Bjarne Andersen eller Arne
Tandberg.
Årets overskudd skal, som tidligere år, gå til oppgradering
av interiøret i menighetssalen.
Håper at vi ser deg der - vel møtt!

Formiddagstreff
høsten 2016
6. oktober:
Teatergruppen ZikkZakk
gir oss forestillingen «På
Magdas kjøkken».

1. desember:
Adventsmøte. Konsert med
Forum mannskor v/ dirigent
Bjørn Bergmann.

3. november:
Sittedans ved Laila Helland,
tidligere ergoterapeut på
Olaviken.

Velkommen til høstens treff!
Alle treff varer fra kl. 12.0014.15. Servering, utlodning
og andakt.
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Sted: Olsvik kirke, Olsvikåsen 109
Åpningstid: 12.00-14.00
Torsdag 20. oktober og torsdag 24. november.
Vi er en liten, men hyggelig flokk, som møtes én torsdag i
måneden i kirkekjelleren. Der får vi en kopp kaffe og noe
søtt – og prater. Det er ingen underholdning, bare et sted
hvor man småprater. Det er helt gratis, uforpliktende, og vi
har plass til deg. Dette er et samarbeid mellom Olsvik kirke
og Frivilligsentralen i Laksevåg.

Intimkonsert Olsvik TenSing 2016
Lørdag 12. nov. kl. 19.00
Søndag 13. nov. kl. 14.00 og 17.00
Sted: Kirkekjelleren i Olsvik kirke

Snart braker det løs igjen.
Den årlige intimkonserten
til Olsvik TenSing er rett
rundt hjørnet. Som alltid er
dette en konsert verdt å få
med seg.
Forestillingen i år vil
inneholde formidable

dramasketsjer, danser og
sanger. Dere vil se mye mot
hos alle som opptrer, og vi er
alle svært moteriktige!
Vi gleder oss veldig til å
levere en fin konsert som vi
tror dere alle vil gå ut fornøyd
fra! Håper å se deg der!

Stille ettertanke

Retreat Bergen inviterer herved til meditasjon

i Olsvik kirke
onsdag 23. november
klokken 18.00.
Vi samles i kirken, har et måltid sammen, mediterer over
en bibeltekst og avslutter med bønnevandring og samling
i kapellet. Muligheter for samtale. Tor Kristiansen, Gerd
og Øyvind Øy, Heidi Merete Baird og Nobukazu Imazu er
ansvarlige denne kvelden. Samlingen avsluttes klokken
21.00. Vi betaler 50 kroner for måltidet.

Som ansikt speiler seg mot ansikt i vannet
Petter snører på seg turskoene. Nå
skal det bli godt å komme seg ut,
selv om det regner ute! Dagene har
vært lange etter han ble pensjonist,
og han ser frem til en tur med
besøksvennen. De snakker litt om løst
og fast, kanskje kommer de til å prate
om fotballkampen han så på tv i går?
Besøksvennen har med seg hunden
sin til disse turene, og det er alltid
kjekt å klappe den sorte labradoren.
Maria sitter og hekler. Hendene jobber
like fort og flittig som før. Men med
dårlig hofte og sviktende balanse er det
mer og mer et problem å komme seg
ut. Blir det glatt ute, er hun helt isolert.
Derfor betyr besøkene fra besøksvennen
desto mer. Maria har dekket bordet med
kaffe og en pakke kjeks. Snart blir det
prat og latter, nytt fra verden utenfra,
kanskje besøksvennen vil se bilder av
barnebarna nordpå?
Stina kunne lett ha gått opp bakken til
kirken alene. Hun jogger hver kveld, og
er i god form. Likevel kjenner hun ofte en
uro inni seg. I møte med nye mennesker
og store folkemengder er uroen verst.
Hva tenker de om henne, hva om hun
sier noe dumt? Å gå alene til kirken
oppleves truende og ubehagelig. Å gå
sammen med besøksvennen er noe
helt annet. Da har hun en å komme inn
døren sammen med. Da slipper Stina
å stresse med valget om å sette seg
alene på en benk, eller sammen med

andre. Er det kirkekaffe, har hun noen
å stå sammen med. Det er lettere for
henne å ta kontakt med flere, om hun
vet hun ikke blir stående alene uansett.
Besøksvennen er der, til de slår følge
hjem fra gudstjenesten.
Petter, Maria og Stina er ikke virkelige
personer. De er eksempler på hvordan det
kan være å få hjelp fra besøkstjenesten.
Ulike behov gjør at besøkstjenesten ser
ulik ut i hvert enkelt tilfelle. Felles er et
ønske om menneskelig kontakt, på den
ene eller andre måten.
Besøksvennen? Kanskje det er deg? Har
du et par timer til overs hver annen uke?
Har du lyst til å gjøre noe meningsfylt, og
samtidig bli kjent med et nytt menneske?
Kunne du tenke deg å gå en tur, følge til
samlinger, eller besøke noen hjemme?
Du skal ikke løse noens problemer eller
være en profesjonell hjelper. Du trenger
ikke være et supermenneske, men du
bruker deg selv i tjenesten, slik du er. Du
er åpen i møte med den andre, og du har
respekt for at mennesker er forskjellige.
Vi i menigheten kan tilby deg oppfølging
i form av årlig undervisningskveld, og
ellers veiledning etter behov. Alle kan
være besøksvenner, enten du er ung
eller eldre, mann eller kvinne. Er du
mann, tenk gjerne ekstra gjennom om
dette kan være noe for deg.

Eller kanskje du er den som ville satt pris
på ekstra sosial kontakt, og kan tenke
deg å få en besøksvenn. Ta kontakt
med oss i menigheten. Alle kan oppleve
ensomme faser i livet. Da er det modig
å si ifra om det. Kanskje du ikke føler
behov for lange samtaler, men det å
gjøre noe sammen, om det er å spille et
spill eller dele et måltid.
Bibelen forteller fra starten av om at
vi mennesker trenger hverandre. I
skapelseshistorien ser vi at Gud skaper
Adam, og så Eva, med begrunnelsen:
«Det er ikke godt for mennesket å være
alene. Jeg vil gi han en hjelper som er
hans like».
Vi er ikke skapt til å leve alene, men i
felleskapet. Enten vi hjelper hverandre
eller tar imot hjelp, er vi hverandres
likemenn. Besøkstjeneste er ulønnet.
Likevel opplever mange en belønning i
selve fellesskapet, som ofte etter hvert
går begge veier. Selv om vi er ulike kan
vi kjenne igjen følelser hos hverandre,
glede, sorg, uro, tilfredshet.
«Som ansikt speiler seg mot ansikt i
vannet, finner det ene mennesket sitt
hjerte igjen hos det andre».
(Ordspråkene 27,19).

Ta kontakt med diakon Heidi Merete
Baird på e-post: hb776@kirken.no

Menighetstur til Japan
Olsvik menighet arrangerer en spennende menighetstur
til Japan i november 2017. Kapellan Nobukazu Imazu
skal være reiseleder.

Informasjonsmøte om turen holdes i Olsvik kirke
onsdag 5. oktober kl. 19.00-20.00
og torsdag 6. oktober kl.19.00-20.00.
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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

Olsvikutstillingen 2016
14 billedkunstnere og
kunsthåndverkere er representert ved
årets utstilling. Det er stor bredde i de
kunstneriske uttrykksformene som
omfatter: bildende kunst, grafikk,
skulptur, smykker, glass, keramikk
samt tekstil.
35 % av salget ved Olsvikutstillingen går
til kirkens utsmykkingsfond.

Utstillere
Bildende kunst
Yngve Reidar Vold, Oslo, grafikk
Grethe By Rise, Trondheim, maleri
Rolf Nerli, Tønsberg, grafikk
Stig Andresen, Feiring, grafikk
Jan Harr, Oslo, grafikk
Fotografi
Rune Werner Molnes, Erdal
Tekstil
Gro Aakenes Sævig, Bergen
Anna Bolstad, Askøy
Keramikk
Liv Sundal, Knarvik, dekorativ- og
brukskeramikk
Ingun Dahlin, Trondheim, keramisk
skulptur
Turid Vikene, Stord, dekorativ keramikk,
Glass
Beda Maria Johanson, Bergen
Smykker
Per Vigeland, Bergen
Hilde Rønning Rongevær, Frekhaug

Program for Kulturuken
Lørdag 22. oktober
Kl. 14.00: Åpning av Kulturuken og
Olsvikutstillingen v/varaordfører Marita
Moltu. Musikalske innslag ved Marthine
Bjordal og blåsergruppe.
Kl. 19.00: Konsert med Storbandet
Telestar. Dirigent Knut Starheim.
Telestar er et 20 manns orkester med
en lang og rik tradisjon. De spiller
klassiske storbandlåter, ballader fra 6070 tallet, men også nyere låter av blant
annet Jan Eggum og Sigvart Dagsland.
Billetter ved inngangen, kr. 150.Søndag 23. oktober
Kl. 11.00: Ung messe v/Nobukazu
Imazu og Olsvik TenSing.
Kl. 16.30: Stor Huskonsert med fire kor.
Colla Voce, dirigent: Angela G Vågenes
Olsvik MiniSing, dirigent: Marte Bach
Olsvik TenSing, dirigent:
Anette Hermansen
Shine, barnekor, dirigent:
Brith Barsnes Bjordal
De fire korene vil hver for seg
presentere et variert og spennende
program. Til åpning og avslutning lager
de et stort felleskor der små og store
synger sammen. Kollekt ved utgangen til
korarbeidet.
		
Tirsdag 25. oktober
Kl. 12.00: Outsideren Herleik
Kristiansen. Professor Gunnar
Danbolt forteller og viser bilder av den
funksjonsrammede maleren Herleik
Kristiansen som har realisert seg
gjennom kunsten. Han er landskjent og
har deltatt ved store kunstutstillinger.
Enkel servering. Inngangspenger kr 50,I samarbeid med Komiteen for
formiddagstreffene.
Onsdag 26. oktober
Kl. 19.00: Fra hjerte til hjerte i

folkevandringenes tid! Om musikk og
andre språk som alle forstår. Komponist
og leder av Kirkelig Kulturverksted Erik
Hillestad vil ut fra sin lange erfaring
med musikere fra mange land og
miljøer, snakke om hvordan musikken
kan bygge broer og øke forståelsen og
respekten mellom ulike etniske grupper.
Musikalske innslag. Billetter kr 100,Lørdag 29. oktober
Kl. 16.00: Familieforestillingen Egget
v/Hordaland teater. Gjennom sang,
musikk, humor og alvor tar Ljudmil
barna med seg til bondens gård der de
møter mange forskjellige dyr. Dette er
en klassiker fra Hordaland teater har
gleder barn i mange år. Passer for barn
mellom 4 og 10 år. Barnekoret Shine
synger. Dirigent Brith Barsnes Bjordal.
Billetter: Kr 50,Kl. 20.00: Konsert. Marvin Charles
Expression og Jadazz. Gospelsangeren
Marvin Charles har en unik stemme.
Han møter det gnistrende Bergenskoret
Jadazz og et syngende band ledet av
Eirik Are Oanæs Andersen. Marvin
Charles har sin musikalske utdannelse
fra Amerika. Han har arbeidet med
bl.a. Andrea Crouch og Lionel Richie,
er inspirert av Martin Luther King og
ønsker å glede og bevege publikum
med sangen sin. Sammen med
bandet og koret vil Charles fremføre
salmer, kjente klassikere i ny drakt og
ny egenskrevet musikk. Billetter ved
inngangen kr. 200.Søndag 30. oktober
Kl. 11.00: Høymesse v/sokneprest
Gunnar Kolaas.
Kl. 16.00: Kulturuken avsluttes
Kunst- og kulturuken i Olsvik kirke er
støttet av: Kulturkontoret i Fyllingsdalen
og Laksevåg

