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HISTORIEN OM LUCIA
– DET ER EN FORTELLING OM
HUMANISME I PRAKSIS
LA FLERE FYLLE FEM!
– NÅR JEG BLIR STOR, VIL JEG
BLI LEGE
ÅRETS BASAR
HER ER TREKNINGSLISTEN

Med japansk prest til Japan
3. til 16. november 2017
Olsvik menighet vil tilby en spennende
menighetstur til soloppgangens land.
Sammen med menighetens prest,
Nobu, får du en en unik anledning til å
oppleve Japan. Som japaner har han
god kjennskap til kultur, språk og lokale
forhold. Dette garanterer at turen gir deg
en unik sjanse til å se Japan fra innsiden.
Turen starter i Kobe, en stor havneby i
Vest-Japan der norsk misjon har hatt sin
base. Stikkord for turen er besøk til:
- En luthersk kirke i Kobe som er etablert
av norsk misjon.
- Himeji, byen med Japans meste kjente
borg fra samurai-tiden.
- Hiroshima og Nagasaki, byene som
fikk sin plass i verdenshistorien mot
slutten av 2. verdenskrig i forbindelse
med atombombene. Nagasaki er også
kjent som en by der kirken opplevde

buddhisme angående mindfulness og
meditasjon.
- Takayama, den kjente fjellbyen i de
japanske alpene. Vi ønsker å erfare
«onsen» (de varme kildene) der.
- Shinkansen, det kjente lyntoget som
benyttes når vi reiser rundt i Japan.
Vi vil reise til Japan i november, fordi
det er en vakker måned med fantastiske
høstfarger.     
Påmeldingen til Nobu: nobu@bergen.
kirken.no, fra og med 5. desember.
Påmeldingsavgiften på kr. 1.000,- bes
betalt innen 9. desember 2016 som
en bekreftelse på at du tar plassen.
Kontonummeret er 9521.05.13699 (Husk
å merk betalingen «menighetstur til
Japan»). Påmeldingsavgiften refunderes
ikke.
Pris: ca. kr. 25.000,- person (prisen er
veiledende).

massiv forfølgelse fra de japanske
myndighetene på 1500- og 1600-tallet.     
- Tokyo, verdens mest folkerike by, med
masse spennende tilbud.
- Kyoto, den gamle hovedstaden med
vakker arkitektur, hager og kunst som
ikke sammenlignes med andre byer.
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Inkludert: Fly Bergen - Osaka - Bergen,
alle lengre reiser i Japan (lokalbuss/
lokal taxi er ikke inkludert), overnatting
i dobbeltrom med frokost og én middag.
Ikke inkludert: Reiseforsikring, lunsj
og middag (minus 1 stk), drikke og
inngangspenger til attraksjoner og
lignende.

Enkeltromtillegg: 5.000,-.           
Du
er
velkommen
til
et
nytt
informasjonsmøte om turen i Olsvik kirke
mandag 5. desember kl.19:00, dersom
du er interessert.
Tekst og foto: Nobukazu Imazu

Årets basar
Årets basar ble avholdt lørdag 19.
november. Alt før dørene var åpnet
var det en jevn strøm av folk som ville
på basar. Stemningen bare steg i takt
med utlodningen. Pengene satt løst
og det ble handlet og kjøpt lodd. Hele
55.000 kroner (brutto) kom inn i år. Et
flott resultat.
Det er mange som bør takkes.
MiniSing som kom og sang for oss.
Heidi Merete som holdt andakten.
Roald og Bjarne for god hjelp på
basardagen og i forkant av basaren.
Alle frivillige som jobbet under
basaren. Og ikke minst alle som har
gitt oss gevinster. TUSEN, tusen
takk - uten dere hadde vi ikke klart å
avholde basaren. Neste års basar blir
lørdag 25. november, kommer DU?

Tekst: Tove Gjellereide Stokke
Foto: Gjertrud Saltnes

Trekningsliste, menighetsbasaren 19. november
1 Dukke m/klær		
2 Mariusgenser		
3 Duk + løper		
4 Duk			
5 Gavekort, Sparkjøp
6 Barnegenser 		
7 Veggoppheng 		
8 Juleløper		
9 Barnegenser		
10 Gavekort fra Kirkering
11 Hardangerbestikk
12 Genser		
13 Bomullsgenser
14 Babyteppe, strikket
15 Gavekort, Sparkjøp
16 Juleduk		
17 Julekalender		
18 Nancykofte		
19 Mariusjakke		
20 Brodert bilde		
21 Genser		
22 Servise til 4 personer
23 Bomullstopp		
24 Kavli Ostekoffert
25 Legokalender, jenter

Johanne Bryøenm
Margith Johnsen
Aud Bore
Tore G. Stokke
Ella Stokke Zahl
Else Andersen
Yngve Jørgensen
Marte Bach
Eli Berentsen
Eli Kristine Zahl
Bertina Nødseth
Yngve Jørgensen
Øyvind Hamloth
Julie Johennesen
Eli Berentsen
Bertina Nødseth
Bjørg Skjelanger
Anne Lise Erentsen
Caroline Moss Langeland
Bjarne Andersen
Ingelin Hoff Larsen
Vivian Morland
Margith Johnsen
Solveig Merkesdal
Eva Stokke Zahl

26 Dobbelt vaffeljern
27 Dab+-radio		
28 Strikket sengeteppe
29 Løper		
30 Gavekort, Sparkjøp
31 Mariusgenser, voksen
32 Legokalender, gutter
33 Barnegenser		
34 Lampe m/broderi
35 Genser		
36 Løper		
37 Gavekort, Sparkjøp
38 Løper		
39 Svart Nancykofte
40 Genser		
41 Grå genser		
42 Barnegenser m/lue
43 Gavekort		
44 Duk m/hardangersøm
45 Lysestaker i tre
46 Barnegenser		
47 Barnegenser		
48 Gavekort, REMA
49 Glasslykt		

Lilly Høstmark
Elin Eide Pedersen
Magne Didriksen
Kitty Gjellereide
Håkon Idar Gansen
Roald Øvrebø
Siv Amalie Herdig
Jørn Tore Olsen
Marianne Baglo
Helga Johannesen
Guro Joakimsen
Berit Kjeilen
Vanessa Cartes
Magne Didriksen
Øystein Sørheim
Paul Utne
Ella Stokke Zahl
Øyvind Eide
Eva G. Stokke Zahl
Ragnar og Elsa Grøm
Mia og Ella Demir
Lukas Strømsli
Ragnar og Elsa Grøm
Camilla Askø
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Gudføderske Maria
Derfor skal Herren selv gi dere et
tegn: Se, den unge jenta skal bli med
barn og føde en sønn, og hun skal gi
ham navnet Immanuel. (Jes 7, 14)
Hjemme har jeg et stort ikon av
Gudføderske Maria med Jesus-barnet.
Ikonet er håndtegnet av en romersk
ikonmaler. Jeg er veldig glad i dette
ikonet, fordi det minner meg om at den
allmektige og opphøyde Gud ble en
liten hjelpeløs baby, helt avhengig av
sin mor, for å hjelpe menneskeslekten
å komme tilbake til sin Skaper på nytt.
Det er underlig at den Uendelige, ikke
bundet av tid og rom, ble ett med hele
skaperverket for å bringe forløsningens
kraft til hele universet. Kirken gav Maria
denne ærverdige tittelen «Theotokos»
(Gudføderske på norsk), fordi hun var
villig til å føde Guds evige Sønn, selv om

andakt

hun følte seg uverdig til å gjennomføre
det store verket. Hun ble helt forskrekket
da engelen kom med et budskap om
at hun skulle føde Jesus. Likevel tok
hun ordene fra engelen på alvor og sa:
«Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La
det skje med meg som du har sagt.»
Hun var ydmyk og hjelpeløs i seg selv,
men modig og sterk i Guds kraft. Og
hun trodde på Guds allmakt og ville
alltid følge Guds vilje, selv om alt så helt
umulig ut. Uten Marias samtykke hadde
Gud ingen mulighet til å bli menneske.
Det er også underlig for meg å tenke at
en liten hjelpeløs baby i Marias fang er
Guds Sønn, Jesus Kristus, den andre
guddommelige person i den hellige
treenigheten. Martin Luther skriver om
dette underet i en julesalme «Gelobt
seisteu Jhesu Crist» (oversatt til norsk av
Ragnar Grøm):

Guds Faders
egen Sønn,
så kjær,
kommer nå i
krybben nær,
og i vår ringe
kjøtt og blod,
der skjules
Herren, evig
Gud.      

Som de fleste av mine favorittsanger
er det melodien og det musikalske som
gjør denne salmen spesiell for meg.
Tallrike variasjoner har blitt fremført
gjennom tidene, og i koret bruker vi
vidt ulikt arrangement på de tre ulike
versene: Første vers kun sopran og
orgel, hvor orgel holder én akkord med
to toner gjennom hele verset. Andre
vers med resten av koret som synger
”ooo” og ”aaa”, med varme klanger og
tette akkorder. Og tredje vers som en
finale med mer komplekse akkorder og
strukturer.

Mitt hjerte alltid vanker
i Jesu føderom,
der samles mine tanker
som i en hovedsum.
Der er min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt;
jeg kan deg aldri glemme,
velsignet julenatt!

Skjønt hele
verden var for
trang
Se ham på
Marias fang,
Som tronte i Guds høye hall,
Nå ligger han i fattig stall
Tekst: Nobukazu Imazu

Min salme
Det er vanskelig å ikke ty til klisjeer
når man skal velge og snakke om en
julesalme. Julesanger vi kjenner til i
dag strekker seg fra 1300-tallets tysklatinske In dulci jubilo, bedre kjent
som Jeg synger julekvad, til Oslo
Gospel Choirs En stjerne skinner i
natt fra 1992, og de fleste handler
stort sett om hvor mye vi fryder oss
over Jesu fødsel.
Likevel regner jeg med alle har sine
favoritter, og det er fra denne sekken
jeg trekker opp Mitt hjerte alltid vanker.
Dette er en skandinavisk julesalme som
ble komponert av den danske biskopen
og salmedikteren Hans Adolph Brorson,
og ble trykt i heftet Nogle Jule-Psalmer
i 1732.
Som de fleste gamle salmer er teksten
blitt tilpasset og modernisert flere
ganger, og jeg vil anta at de fleste kun
har kjennskap til et mindre utvalg av de
opprinnelige 11 versene. Jeg har plukket
ut de tre versene vi for tiden bruker i
Colla Voce, menighetens nye voksenkor.
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Men som i alle salmer er teksten
naturligvis sentral, og spesielt det tredje
verset jeg har valgt her synes jeg er fint:
Vi lengter etter vår frelser og vil invitere
ham inn i vårt hjerte, hans rettmessige
bolig. Påpekelsen om at Jesus jo selv
har kjøpt denne boligen er både en fin
retorisk vending og en sterk påminnelse
om at vi allerede er frikjøpt - det er
fullendt - og vi trenger bare å ta imot
Jesus i hjertet for å motta frelsen.

Den mørke stall skal være
mitt hjertes frydeslott,
der kan jeg daglig lære
å glemme verdens spott.
Der kan med takk jeg finne
hvori min ros består,
når Jesu krybbes minne
meg rett til hjerte går.
Akk, kom, jeg opp vil lukke
mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke:
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt.
Tekst: Christer van der Meeren

Lederens hjørne
ved menighetsrådsleder Arthur Pilskog

«Kor e alle helter hen?»
I Olsvik er det mange helter! Visste
du ikke det? Jo, i idrettslagene, i
borettslagene, alt som skjer på skolene
og i flere andre sammenhenger er det
et korps av hverdagshelter som står på
og bidrar til vårt felles beste. Et stort
antall frivillige enten i valgte tillitsverv
eller som trofaste «fotsoldater». Vi må
ta med de ansatte også. Det er ikke
alltid de får takk og ære. For «utakk
er verdens lønn», synger Eggum.
Denne kjente visen får i alle fall meg til
å tenke at: Det finnes helter i dag også.
Og at det ikke står så ille til i Olsvik
og Bergen. Selv om en av og til kan
bli mismodig når en møter eksempler
på dette Eggum så karakteristisk
beskriver. La oss se oss om i vårt
nærmiljø.
Takk og anerkjennelse er på sin plass.
«Jeg gjorde bare min plikt!» eller «Det
var da så lite!», sier de ofte i kledelig
beskjedenhet. Og de vil helst ikke
kalles helter. Men det er viktig at det er
noen i deres nærhet, som vet å sette
pris på deres innsats, og som gir uttrykk
for det personlig og offentlig. Uten
disse «heltene» lar det seg ikke gjøre
å gjennomføre mye av det som skjer
i lokalsamfunnet. Når takknemligheten
bringes frem i fellesskapet, blir det
også tydelig hvilke fine forbilder de er.
Disse som uansett ros og ris, står på
og holder ut i flerfoldige år.
Olsvik menighet er også en av
disse sammenhenger i Olsvik hvor
det legges ned en stor innsats for
fellesskapet. Denne hilsen og spalte
er en fin anledning til å takke og rose
våre hverdagshelter i kirken. Og de
er det mange av. Bare se nærmere
på menighetsbladets lange liste av
ulike utvalg og program. Der får du
en oversikt over kirkens virksomhet
gjennom hele året. Hver uke og måned
skjer det noe. Formiddagstreff, Åpen
kafe, Temakvelder, Gudstjenester,
Åpen barnehage, TenSing, konserter,
korøvelser, kunst- og kulturuke, og
enda mer. Husk at alt dette skal
planlegges og mannskap mønstres til
store og små oppgaver.

Når dette skrives i november er det
basar. En stor flokk av «ståpåere» gjør
det mulig å samle inn midler ved selv
både å lage og skaffe gevinster. De
rydder og baker og vasker. Og setter
på plass og rydder tilbake på plass. Så
pessimismen i «det e kver mann for
seg sjøl», blir i alle fall tilbakevist ved
disse eksemplene.
Et av motivene for å stå på er fordi
det skaper fellesskap for barn, unge
og voksne. Fellesskap som holder. Et
sted å høre til for alle.
Advent og jul.
Og nå er menigheten inne i en travel
periode. Advent og juletid. Da vil både
de ansatte og de frivillige få mange
utfordringer. Men det er derfor vi er
med i menigheten, for vi vil at stadig
flere skal bli kjent med budskapet om
han som har stått opp igjen. Vi tror
på en oppstandelse. Det er kanskje
ikke vanlig språkbruk å kalle Jesus for
helten min, men det er ikke så galt å
omtale ham som det. Han er den som
ikke blir utdanket av tiden og av de
varierende motene. Når andre helter
svikter, så er han i høyeste grad et
alternativ.
Gud tjener oss med sitt ord og sine
gaver. Det er store dimensjoner over
det vi driver med. Det største er at vi
tror Gud på denne måten gir alle en
mulighet til å kjenne hans budskap.
Og ikke minst julens budskap om at
vi ikke er på en glemt klode. Det er
det hverdagsheltene i kirken er med
på å forkynne. Selv om vi av og til blir
så opptatt av hvordan det skal gjøres
at vi glemmer at det er Gud selv som
forkynner. Vår bekymring skal vel helst
være å handle og leve slik at vi ikke
står i veien for budskapet. Slik at alle
i Olsvik forstår at det er viktig å velge
Kristus og at det er et privilegium til
og med å be aftenbønn.

Med ønske om God Jul til alle
menighetsbladets lesere.
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La flere fylle fem!
Lavania (5) fra Sinjar er på flukt
fra IS sammen med familien sin. I
flyktningleiren Kabarto i Nord-Irak
sikrer Olsvik menighet rent vann til 28
000 mennesker sammen med Kirkens
Nødhjelp. Årets juleoffer går til vårt
arbeid for å gi flere barn en fremtid.
Lavania og familien hadde et godt liv
i Sinjar, med eget hus i landsbyen Ger
Azir. Så angrep IS.
– Vi hørte skudd og bomber og flyktet
til Sinjar-fjellet. Lavania var bare tre år
gammel den gangen, og hun sa hele
tiden at hun trodde IS kom til å drepe
oss, forteller moren Jazia Hassan.
Familien mistet besteforeldre og en tante
og en onkel som ble igjen i landsbyen.
De vet fremdeles ikke hva som skjedde
med dem.
– På Sinjarfjellet, hvor vi var i ni dager,
hadde vi problemer med mat og vann. Vi
drakk melk fra sauer, forteller Jazia.
Nå har familien funnet trygghet i leiren
Kabarto, et stykke utenfor Dohuk. Her
bor 28 000 mennesker i hvite telt på
rekke og rad, så langt øyet kan se, midt
i den tørre ødemarken. Kirkens Nødhjelp
sikrer rent vann og gode sanitærforhold
for flyktningene. De gir også hygieneopplæring til barna.
– Livet i leiren er bra. Jeg har fått
mange nye venner her, men jeg husker
venninnene mine fra Sinjar. Jeg håper
jeg får treffe dem igjen i fremtiden, sier
Lavania.
Viktig bursdag
Hvert minutt dør elleve barn som ennå
ikke har rukket å fylle fem år. 98,7
prosent av disse barna blir født i fattige
land, og vannrelaterte sykdommer er

Lavania søker trygghet og trøst hos faren
Khiri Saido.
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Håndvask og god hygiene forebygger vannrelaterte sykdommer og redder liv. Derfor er
hygieneopplæring for barna en del av Kirkens Nødhjelps arbeid i flyktningleiren.

blant de viktigste
dødsårsakene.
Fødselskomplikasjoner,
feilernæring,
meslinger og
lunge-betennelse
er andre årsaker.
Sammen med
menighetenes
egen bistandsorganisasjon
Kirkens Nødhjelp,
bidrar Olsvik
menighet til å
sikre en trygg
28 000 mennesker lever sitt hverdagsliv i denne flyktningleiren
i Kabarto hvor Kirkens Nødhjelp sikrer rent vann og gode
fødsel, gode
sanitærløsninger.
helsetjenester,
stall for 2000 år siden. Denne julen
rent vann, ernæring og trygghet til barn i
vil Olsvik menighet også minne om
fattige land og til barn som er på flukt.
barna som fødes inn i vår verden i dag
Å fylle fem år, kan sammenliknes med å - i fattige land som Malawi og Etiopia,
krysse en bro. Når et barn har fylt fem år, eller på flukt fra krig og lidelse i Syria
er muligheten for faktisk å få vokse opp, og Nord-Irak. Dersom du tenker deg
på julegudstjenesten, håper vi du vil
drastisk forbedret.
gi en gave til arbeidet vi gjør sammen
Lavania fylte fem år i flyktningleiren med Kirkens Nødhjelp. Husk å ta med
kontanter til kollekten. La flere fylle fem!
Kabarto.
– Når jeg blir stor, vil jeg bli lege, forteller
hun.

Tekst: Kirkens Nødhjelp
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Et barn er født
I julen feirer vi Jesus som ble født i en

Til høyre: – Når jeg blir stor, har jeg lyst til
å bli lege, sier Lavania (5). Sammen med
familien har hun funnet trygghet fra IS i leiren
Kabarto i Nord-Irak.
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Hvorfor feire Lucia?
På mange skoler og barnehager,
gamlehjem og kirkerom, markeres
Lucia-dagen tidlig på morgenen 13.
desember. I mørket kommer barn
syngende med tente lys, glitter i håret
og hvite skjorter. Kanskje har de med
seg Lussekatter som de deler ut til
sultne som ikke har rukket å spise
frokost i en travel hverdag. Denne fine
tradisjonen har vi fordi Den hellige
Lucia gjorde noe helt spesielt fint,
men veldig farlig for ca. 1700 år siden.
Er det relevant i dag? Er Lucia noe å
markere – noe å feire i 2016?
Vi skal helt tilbake til 300-tallet, til den
italienske øya Sicilia, til en tid da det var
livsfarlig å være kristen. Lucia var født
inn i en velstående familie, men mistet
faren sin tidlig. Det fortelles at hun brukte
rikdommen sin til å dele med fattige
kristne som hadde gjemt seg i tunneler
dypt nede i jorda. Den romerske keiseren
hadde satt seg fore å utrydde alle kristne,

og det ryktes om at noen av de troende
var blitt brent som levende fakler. Vi kan
bare prøve å se det for oss. Med fare for
eget liv, bringer Lucia mat, lys, varme og
kjærlighet til redde og sultne mennesker
som gjemmer seg for myndighetene i
tuneller under jorden. Noen blir sikkert
funnet, tatt og drept. En kan se for seg at
de lever under elendige forhold preget av
uro og angst.
Moren til Lucia ble på et tidspunkt alvorlig
syk, og ønsket å gifte bort datteren for å
være sikker på at hun skulle få et trygt liv.
Men Lucia ville ikke gifte seg, hun ville
gjøre som Jesus hadde oppfordret til; å
bruke sin rikdom til å hjelpe de fattige.
Lucia ba Gud om å redde morens liv slik
at hun kunne slippe å gifte seg – og ved
et under ble moren frisk. Lucia kunne
bryte forlovelsen, men han som skulle
blitt hennes ektemann ble rasende.
Han anga Lucia til myndighetene og
fortalte at hun var kristen og måtte dø.

Til venstre:
Francesco del
Cossa - Sankta
Lucia (14301477)
Til høyre:
Cosimo Rosselli
- Sankta Lucia
(Firenze, ca.
1470)
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Hun ble drept med sverd – og dagen
for hennes død markeres over hele
verden, 13. desember. Fortellingen om
Lucia er brutal, men samtidig full av
håp. Det er en fortelling om humanisme
i praksis. Humanisme handler om
at alle mennesker har lik verdi, at
mennesker har en iboende verdighet,
uavhengig av ytre forhold. Lucia trosset
myndighetene som hadde bestemt at
disse menneskene – de som kalte seg
kristen, skulle drepes. Hun gav dem mat,
omsorg og verdighet.
Jesus var dypt humanistisk. Konsekvent
sto Jesus opp for de svake og utstøtte,
de forfulgte og undertrykte i samfunnet.
Gjennom sitt liv og sine lignelser, fortalte
han at alle mennesker er like mye
verdt, i Guds øyne er alle likeverdige.
Det er ikke opp til oss, å sette oss over
eller å dømme andre. I sin samtid var
denne humanismen en fremmed og
grensesprengende tanke og handling.

Ta for eksempel historien der Jesus
sier: ”La de små barn komme til meg
og hindre dem ikke, for Guds rike hører
slike til.” I Jesu samtid var barn uferdige
mennesker. De var definitivt ikke
likeverdige. Å si at barn var verdige til å
møte Gud, var blasfemi. Eller, historien
der de skriftlærde og fariseerne (prester
og høystatus folk) kom til Jesus med en
kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd.
De førte henne fram og sa:
Mester, denne kvinnen er grepet på fersk
gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har
Moses påbudt oss å steine slike kvinner.
Men hva sier du?. - Den av dere som er
uten synd, kan kaste den første steinen
på henne, sa Jesus. Da de hørte dette,
gikk de bort, én etter én, de eldste først.
Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen
sto foran ham. Da spurte han: Kvinne,
hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun
svarte: Nei, Herre, ingen. Da sa Jesus:
Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort,

og synd ikke mer fra nå av!
Jesus møtte motstand når han løftet opp
svake og utstøtte, men han lot seg ikke
rokke.
Da kristendommen kom til Norge var
det vikingetid her. Det var et brutalt
samfunn preget av vold. Et eksempel:
Om en familie ikke hadde mat nok til å fø
alle barna man hadde, var det vanlig og
kulturelt akseptert, at man kunne sette
ut det svakeste barnet i skogen for å dø.
Kristendommen kom til dette samfunnet
med blant annet verdien humanisme, der
alle mennesker er likeverdige. Etterhvert
ble
kristne,
humanistiske
verdier
avgjørende grunnverdier i det norske
lovverket som vokste fram gjennom de
såkalte kristenlovene. De demokratiske
prosessene som førte til lover fra
Gulatinget og Frostatinget hadde det
kristne verdigrunnlaget som blant annet
sier at alle mennesker har lik verdi. Dette

er for meg noe av det aller viktigste
kristendommen har bidratt med som
samfunnsbygger i det norske samfunnet.
Lucia fulgte sitt hjerte, hun satte tro, håp
og kjærlighet høyere enn sitt eget liv.
Hun viste humanisme i praksis. Dette er
det verdt å markere og feire.
I vår egen samtid kan det synes som
om disse verdiene er under press.
Mennesker er mennesker og skal bli
respektert og ivaretatt uansett om de er
velstående fra fjellveien eller flyktninger
fra Syria, tiggere fra Romania eller
rusmisbrukere fra Bergen. Det er vår
plikt å stå opp mot urett og rope høyt.
Heia Lucia!

Tekst: Lars Kristian Stendahl Gjervik
Under: Lucia foran dommeren,
Lorenzo Lotto (1523-32)

Svart senker natten seg
I stall og stue
Solen har gått sin vei,
Skyggene truer
Inn i vårt mørke hus
Stiger med tente lys,
Santa Lucia, Santa Lucia
Natten er mørk og stum
Med ett det suser
I alle tyste rom
Som vingene bruser
Se, på vår terskel står
Hvitkledd med lys i hår
Santa Lucia, Santa Lucia
Mørke skal flykte snart
Fra jordens daler
Slik hun et underfullt
Ord til oss taler
Dagen skal atter ny
Stige av røde sky
Santa Lucia, Santa Lucia
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Dødehavsprodukter
Antikvariat

Tel:

55 60 93 90

@:

bergenkristnebokhandel@gmail.com
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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
Georg Skåra Lie
Emma Isabell Madsen
Milian Myklebust-Johannessen
Storm Eilif Nordfonn-Wisnes
Kasper Rostrup
Ulrik Deinboll Brodwall
Martine Handeland Leikvoll
Mia Marthinussen Mikkelsen
Aleksander Pettersen
Emma Otilie Jordal Rojas
Leon Nicolay Jordal Rojas
Tobias Bareksten Sjøstrøm
Sigurd Misje Vaage
Sanna Holvik Espedal
Ronja Kverhellen
Vilja Emilie Wiel Paulsen
Linea Wallem Sivertsen
Linnea Emilie Aarbakke
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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
Organisasjonsnummer: 970558780

døpte i andre kirker
Simone Bønes-Hansen
Loddefjord kirke
Dyveke Jønsson
Laksevåg kirke
Nikolai Godø
Loddefjord kirke
Tiril Svendsen
Bremnes kirke

døde
Roald Johnny Nordanger
Magne Øvretveit
Karin Ragnhild Waage
Lisbeth Engeberg
Arnulf Sigfred Halstensen
Ole Johan Linde
Robert Stene
Christian Haugland
Bodil Venche Lund
Eva Kristiansen
Ruth Brygghaug
Ragnhild Orbekk

Gudstjenester i Olsvik kirke

Søndag 4. desember
2. søndag i advent
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp. Takkoffer til
Menighetsarbeidet. Joh 14,1-4.

Mandag 26. desember
2. Juledag
Kl. 12:00: Hovedgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp. Takkoffer til
Menighetsarbeidet. Matt 2,16-23.

Søndag 11. desember
3. søndag i advent
Kl. 19:00: Lysmesse ved Gunnar
Kolaas. Nattverd. Takkoffer til Olsvik
TenSing. Jes 35,1-10.

Lørdag 31. desember
Nyttårsaften
Kl. 23:15: Midnattsmesse ved Nobukazu
Imazu. Luk 13,6-9

Søndag 12. februar
Såmannssøndag
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
Luk 8,4-15.

Søndag 8. januar
Kristi Åpenbaringsdag
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp. Matt 2,1-12.

Søndag 19. februar
Kristi forklarelsesdag
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp. Matt 17,1-9.

Søndag 15. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Nattverd.
Matt 3,13-17.

Søndag 26. februar
Fastelavnssøndag
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
1 Kor 13,1-7.

Søndag 22. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Joh 2,1-11.

Onsdag 1. mars
Askeonsdag
Kl. 19:00: Kveldsgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Nattverd.
Matt 6,1-6.16-18.

Søndag 29. januar
4. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11:00: Familiegudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp. Luk 18,35-43.

Søndag 5. mars
1. søndag i faste
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Matt 4,1-11.

Søndag 18. desember
4. søndag i advent
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Luk 1,46-55.
Lørdag 24. desember
Julaften
Kl. 14:00: Familiegudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp. Luk 2,1-20.
Lørdag 24. desember
Julaften
Kl. 16:00: Familiegudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Takkoffer til Kirkens
bymisjon i Bergen. Luk 2,1-20.
Søndag 25. desember
1. Juledag
Kl. 12:00: Hovedgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Nattverd. Takkoffer til
Menighetsarbeidet. Joh 1,1-14.

offer
Mai
29. Institutt for sjelesorg

2 053,00

September
18. 1. Loddeford KFUK
25. Diakoniarbeidet

5 347,50
2 543,75

Søndag 5. februar
5. søndag i åpenbaringstiden
11:00: Hovedgudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Nattverd. Mark 2,1-12.

VI TRENGER FRIVILLIGE.
Les mer og meld din interesse på
kirkens-sos.no

Oktober
02. Menighetsarbeidet
3 458,00
09. Kirkens Nødhjelp, Haiti 3 339,00
16. Sjelesorgsenteret
4 538,50
23. TV-aksjon, Røde kors 4 466,25
30. Nådehjemmet 2 907,25
November
13. Stefanusalliansen

3 553,50
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Det skjer i din kirke

Sted: Olsvik kirke, Olsvikåsen 109

Julefest for voksne
Årets julefest for voksne blir arrangert av menigheten
i samarbeid med formiddagstreffet, lørdag 7. januar
2017 kl. 12.00- 15.00.
Det blir ledet av Brith Barsnes Bjordal som tar med seg
gruppen TRIADE. Gruppen innleder med konsert før
servering.
Gjest: Camilla Grimsby, kirketjener i Bergen Domkirke.
Hun har tidligere vært ansatt i omsorgbasen i kirkens
bymisjon og i sjømannsmisjonen hvor hun først var i New
York og siden som frivillig i utetjenesten i Ibiza.
Vi får et lite korbesøk av vårt nye kor: MiniSing.
Andakt og gang rundt juletreet.
PRIS: 250,PÅMELDING INNEN 4. januar 2017
Brith Barsnes Bjordal: 905 24 773 / Kontoret

Formiddagstreff
våren 2017
Første torsdag hver måned frem til mai blir det
formiddagstreff i kirkekjelleren. Treffet varer fra kl 12
til 1415. Det blir skyss, servering, gjester, andakt og
utlodning.
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Åpningstid: 12.00-14.00
Følg med på nettsiden for datoer: www.olsvik-kirke.no
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.

Loddefjord Sangforenings
julekonsert 2016:

Nå tennes tusen julelys
18. desember kl. 18.00
i Olsvik kirke
Medvirkende: Loddefjord Sangforening; Jentekoret
ved Høgskolen i Bergen; medlemmer av Alvøens
musikkforening; Erik Persen, piano; Rune Klevberg,
orgel; Kurt Hobrad, saksofon.
Loddefjord Sangforening inviterer til årets julekonsert: Nå
tennes tusen julelys! Med oss har vi et knippe musikalske
gjester, deriblant Jentekoret ved Høgskolen i Bergen.
Vi byr på julesanger fra fjernt og nær, noe nytt, mye
tradisjonelt, noen sanger fra utlandet, og mange norske.
Korbevegelsen er viktige tradisjonsbærere som lar deg
ta del i sanger og stemningen fra barndommens jul hvert
år gjennom den julesangskatten vi er glade i og gjerne vil
formidle til neste generasjon. Det er ekstra stas i år å ha
med oss Jentekoret ved Høgskolen i Bergen. Stemmer
i alle aldre synger julen inn for deg i Olsvik, søndag 18.
desember kl. 18.00! Velkommen!

Den gode arven fra Martin Luther
Den 31. oktober 1517 slo Martin
Luther opp sine 95 teser mot
avlatshandelen. Dermed startet den
rekken av begivenheter som vi i dag
kaller «reformasjonen», og som kom
til å endre ikke bare kirkelivet, men
også samfunnslivet i Europa på flere
måter.
Bortsett fra kristningen av Norge rundt år
1000 er det ingen annen begivenhet som
har hatt så mye å si for hva vi nordmenn
tror og hvordan vi lever sammen som
nettopp reformasjonen. Det er derfor all
mulig grunn til å markere 500-årsjubileet
for denne begivenheten i 2017.
Den store oppdagelsen
I dette jubileumsåret skal vi takke for og
fornye det aller viktigste i arven fra Martin
Luther, nemlig hans gjenoppdagelse
av evangeliet om Guds nåde. Etter en

lang tids kamp fant han fram
til at vi ikke blir rettferdige for
Gud ved våre gode gjerninger
og fromhetsøvelser, men bare
på grunnlag av Jesu liv, død
og oppstandelse. Og vi får
ta imot dette som en gave
gjennom dåpen og troen. Luther
beskriver senere i livet det
sentrale i sitt reformatoriske
gjennombrudd slik: «….at vi ikke
ved gjerninger, men gjennom
troen på Kristus blir rettferdige
og salige».
Senk skuldrene
Dette evangeliet om nåden
er et godt budskap også for
mennesker i vår tid. Mange, og
ikke minst ungdom, opplever å bli
møtt med både egne og andres
forventninger om å lykkes med
skole,
karriere,
utseende
og sosial status.
Her blir enhver
sin egen lykkes
smed. Summen
av alt dette kan
lett oppleves som
nådeløse krav, og
mange kjenner at
de kommer til kort
og strever med å
finne en mening
og et grunnlag for
livet som holder
uansett om de
lykkes eller ikke.
Til
dem
som
kjenner det slik,
tror jeg Luther
ville ha sagt: Senk
skuldrene,
rekk
fram dine tomme
hender, og ta imot
det Gud vil gi deg:
Nåde,
tilgivelse
for syndene, og
et liv i fellesskap
med Gud som
varer også etter
døden.
Gud er barmhjertig mot oss,
og vi er alle kalt

til å gi Guds barmhjertighet videre i ord
og handling. Våre gode gjerninger er
i høyeste grad nødvendige, men de
skal ikke gjøres for å vinne fortjeneste
og frelse hos Gud, men fordi vår
medmennesker trenger dem.
Viktige impulser for det norske samfunnet
Arven etter Luther og reformasjonen
inneholder også mye mer, for eksempel
hans lære om at alle kristne har ansvar
for menighetens liv, og at det kristne livet
skal leves på det stedet vi er satt i verden
og ikke i klosteret. Her ligger sterke
impulser som har vært viktige for at det
norske samfunnet i dag er preget både
av demokrati og en stor grad av likhet.
Samtidig er ikke alt Luther sa og gjorde
like verdifullt. Det gjelder særlig hans
hatske utfall mot jødene på slutten av sitt
liv. Dette må vi i dag ta entydig avstand
fra og beklage.
Men mest av alt skal vi i 2017 løfte fram
og forkynne det evangelium som frigjorde
Luther og som også kan frigjøre oss:
Frelsen kan bare Gud gi oss, ufortjent og
av nåde. Det viktigste i livet er ikke hva vi
får til, men hva vi får.
Tekst: Halvor Nordhaug, Biskop i Bjørgvin
Foto: Jens Eldøy
Maleri: Martin Luther, av Lucas Cranac d.e.
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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
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Finn veien til Jesusbarnet i krybben!
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Tegninger: Karoline Andersen
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Det var ikke ledig rom i Betlehem for Josef og Maria.
De to bildene er nesten like. Finn du de fem feilene på bildet under?
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