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MARTIN LUTHER OG
REFORMASJONSÅRET 2017
FEM PÅ KIRKEKAFFEN OM
MARTIN LUTHER
LUTHERFESTDAGENE I
BERGEN, 3. TIL 5. MARS
REFORMASJONEN 500 ÅR:
ANGER OG TRO

I år er det 500 år siden Martin Luther
offentliggjorde sine teser mot avlatshandelen
i Wittenberg. Dette markeres over hele verden,
og i den forbindelse er dette nummeret starten
på en serie med artikler om Martin Luther og

reformasjonen i menighetsbladet.
Vi har også valgt å trykke programmet for
Lutherfestdagene i begynnelsen av mars, for der
er det mye spennende å få med seg. Ikke minst er
det verdt å merke seg at på temakvelden i Olsvik
kirke den 27. mars vil det handle om hva som
særpreger Luthersk trosliv. Så en kan se frem til
å lære mye om Martin Luther og reformasjonen
dette året.

Fem på kirkekaffen
1. Hva tenker du på når du hører navnet til Luther, og hva har han betydd for deg?
2. 27. mars skal menigheten ha en temakveld om hva som særpreger vårt trosliv som lutheranere. Hva kunne du tenkt
deg å lære om dette temaet?
Lars Kristian
Stendahl Gjervik
1. Jeg tenker at vi
har mye å takke ham
for. For det første at
tilgivelsen er gratis:
Før Luther fikk man
tilgang til nåden ved å
betale. For det andre
for musikken: Luther oversatte bibelen
slik at vi fikk både liturgi og salmer
på morsmålet. Det gjorde noe med
salmenes plassering i gudstjenesten etter reformasjonen ble det en syngende
kirke, slik vi har i dag. For det tredje løftet
han frem den kristne humanismen, slik
at man igjen fikk fokus på de utstøtte og
undertrykte.
2. Et spennende perspektiv er jo dette
med klostervesenet, som Luther la ned.
Tidligere, for å være en ”virkelig” kristen,
så måtte du leve i kloster. Men Luther sa
at troslivet skulle leves ute i samfunnet.
Jeg vil gjerne lære mer om dette.
Øyvind Eide
1. Jeg tenker på
ordet
”protestant”,
at han protesterte
mot det bestående
pavedømmet og alt
han mente var feil
der. Hans lære er en
stor del av vår kirke
og tro, så det er klart at han har betydd
mye, selv om det er vanskelig å sette
fingeren på noe konkret.
2. Ved reformasjonen ble troen dratt mer
inn i hverdagen. Tidligere var troen noe
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øvrigheten administrerte. Jeg vil gjerne
lære mer om dette skillet.
Anne Britt Eide
1. Det første bildet
som dukker opp er
tesene han hang opp
på veggen. Disse
var helt sentrale for
protestantismen og
er en viktig del av
grunnlaget for vår tro.
2. Jeg vil gjerne lære mer generelt om
temaet, og så lurer jeg på hva det var som
gjorde at Luther mente reformasjonen
var nødvendig i utgangspunktet.
Liv Berit Pilskog
1. Når jeg tenker på
Luther, så dukker i
grunnen hele trosgrunnlaget
opp.
Men jeg tenker vel
først og fremst på at
Martin Luther er den
som har formidlet
evangeliet til oss protestanter. Han har
lagt grunnlaget for vår forståelse av
Guds ord, og ikke minst har han gitt oss
katekismen med forklaringene.
2. Jeg kunne tenkt meg å høre enda mer
om rettferdiggjørelsen, om frihet i Kristus
- at vi er ”ren og rettferdig, himmelen
verdig” på grunn av Jesus.

Eli Marit Hansen
1. Jeg tenker først
og fremst på ”frelsen
alene”. Det, og hans
måte å tolke bibelen
på, er grunnstammen
av vår kirkes teologi.
2. I min barndom lærte vi Luthers lille
katekisme utenat, og jeg kjenner de
teologiske læresetningene, så jeg kunne
tenkt meg å vite mer om livet hans, om
hvordan han levde dette ut i praksis.
Ingelin Hoff Larsen
1. Jeg tenker først og
fremst på salmene.
Selvfølgelig også på
reformasjonen
og
bibeloversettelser og
slikt, men først og
fremst salmene. Da
spesielt ”Aus tiefer
Not schrei ich zu dir”, eller ”Fra dypets
grunn”. Den er jeg veldig glad i, og der
har Luther også skrevet melodien. Ellers
er det vanskelig å si generelt hva Luther
har betydd for meg, for jeg har jo vokst
opp i luthersk-evangelisk tro. Uten å vite
hvordan historien hadde blitt uten Luther
er det vanskelig å vite hva hans lære
faktisk har betydd for oss.
2. Jeg lurer på hva som til syvende og
sist førte til bruddet med pavekirken.
Dessuten skulle jeg gjerne likt å vite mer
om pietismen i Norge og hvordan den
stod i forhold til Luthers lære.
Tekst og foto: Christer van der Meeren

Lutherfestdager i
Reformasjonsbyen Bergen
I 2017 skal Luther og reformasjonen markeres over hele
verden. Bergen har status som Norges reformasjonsby og
inviterer til Lutherfestdager 3. til 5. mars.

forandre store deler av verden. Reformasjonsbyen Bergen
er Norges representant i et nettverk av 68 europeiske
byer.

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden den tyske
munken Martin Luther offentliggjorde sine berømte
avlatsteser i Wittenberg, noe som skulle vise seg å

Vi vil: Synliggjøre spor av reformasjonen i samfunnet,
feire de gode fruktene av reformasjonen, gi impulser til
debatt om våre samfunnsverdier

Fredag 3. mars
- Prekenverksted
- Luther-film
- «Teser i tiden»
- Luthernatt
- Vandring i Reformasjonsbyen
- Oppdag Kirkekunstsamlingen
- Oppdag Nonneseter
- Reform. i Det Hanseatiske Museum.
- SalmeFest
- PrekeKappleik
- Austrått vs. Bjørgvin - Hvem var først?
- TGIF (Thank God It’s Friday)
- Luther På Nytt - Improvisasjonskonsert
Lørdag 3. mars
- Reformasjonsbussen
- «Lutherier» i Nykirken
- 7-tårnsturen
- SalmeStafett
- Offisiell åpning av Lutherfestdagene
- Høytlesning fra katekismen
- Klokkespill-konsert ved
Griegakademiet
- Luther-samtalen
- Klokkespill-konsert med Dick van Dijk
- «Nåde i en ny tid»
- «Jesus loves electro»
Søndag 5. mars
- Vandring i reformasjonsbyen.
- Familiegudstjeneste i Nykirken
- Festgudstjeneste i Domkirken
- Ung Messe i Korskirken
- Klokkespill-konsert med A. Myksvoll
- Kirke i en ny tid
- Luther-film
- Pilegrim – med Luther?
- Klokkespill-konsert med Dick van Dijk
- Verdier og kulturarv under press
- Tysk gudstj. anno 1868 i Mariakirken
- Lutherjazz

Mandag 6. mars
- The reformation and the arts around
the north sea
- «The Reformation – A Curse for
Church Art? Facts and Myths»
Tirsdag 7. mars
- Reformasjonen: en forutsetning for
demokrati og velferd?
- Reformasjonen - en vellykket
eksportvare?
Fredag 3. til søndag 5. mars
- TenSing Treff
Fredag 3. til tirsdag 7. mars
- Re(In)formasjonen
Torsdag 2. til søndag 5. mars
- «Between the law of perfection and the
grace of acceptance»

Se www.reformasjonsbyen.no for mer
informasjon og eventuell påmelding.

Logo for Reformasjonsbyen Bergen.
Illustrasjon: Marvin Halleraker

Vær med på festen og møt blant andre: Bjarte Hjelmeland, Atle
Halstensen, Bergen Domkor, Erna Solberg, Kjetil Almenning, Dick van
Dijk, Helga Samset, Arve Henriksen, Hilde Frafjord Johnson, Marthe
Valle, Eva Pfitzenmaier, Natalie Sandtorv, Per Inge Hove, Stephanie
Springer, Robert Woodberry, Magne Supphellen, Andrew Spicer,
Kristin Gunleiksrud Raaum, Terje Nordby, Helga Haugland Byfulglien,
Halvor Nordhaug, Young European Voices, Pastor Wangs Kvintett m.fl.
www.reformasjonsbyen.no
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Les Bibelen med hjertet!
Og alt som før er skrevet, er skrevet
for at vi skal lære av det: Vi skal ha
håp gjennom den tålmodighet og trøst
som skriftene gir. (Rom 15, 4)
Reformator Martin Luther oversatte
Bibelen fra grunnspråkene til sitt folks
språk, fordi han ville at den skulle være
tilgjengelig for alle. Samtidig syntes han
at det var helt nødvendig å lese den med
et oppriktig hjerte for å møte Kristus der.

Å studere teologi var ikke et vitenskapelig
akademisk arbeid for Luther. Han
studerte teologi ved å lese Bibelen
gjennom bønn, meditasjon og anfektelse.
Ved bønnen søker man om Åndens
hjelp, fordi bare Ånden kan opplyse
og lede oss etter Guds vilje. Deretter
leser man Bibelens ord om igjen og om
igjen og tenker etter hva Ånden mener
med det. Dette kalte Luther meditasjon!
Anfektelsen er prøvesteinen, som ikke

andakt

bare lærer oss å vite og forstå, men også
å erfare hvor stor kjærlighet Gud har vist
oss i Kristus. Anfektelsen er et åndelig
mørke der man erfarer Guds fravær, selv
om man søker Gud i troen. I en slik stund
erfarer man sin totale hjelpeløshet og
lærer å sette sin lit til Herren, til tross for
forvirring og tvil.
Luther selv visste så godt fra egne
erfaringer at det er nødvendig å
bruke Bibelen flittig for å komme ut
av anfektelsen, og anfektelsen lærer
mennesker å stole på Guds nåde alene
når det gjelder vårt gudsforhold.
Tekst: Nobukazu Imazu

Reformasjonen 500 år: Anger og tro
Den 31. oktober i år er det 500 år siden
Luther offentliggjorde sine 95 teser
i Wittenberg. Tesene var rettet mot
den romersk-katolske kirkes salg av
avlatsbrev. Kirken la opp til at man
kunne kjøpe syndsforlatelse og slippe
lettere i skjærsilden. Blant brede
lag av folket ulmet det en viss uro
over denne kremmervirksomheten.
Luther fant ikke grunnlag i Det nye
testamente for en slik avlatspraksis.
Derfor ble han provosert.
Den første av Luthers 95 teser lyder:
”Da vår Herre og Mester Jesus Kristus
sa: ”Gjør bot osv., ville han at hele de
troende liv skulle være en bot.” Luther
ville innprente Jesu ord: ”Vend om og
tro på evangeliet!” (Mark 1,14). Det er en
oppfordring til å angre sine synder og ta
imot evangeliet om Guds tilgivelse. En
slik forståelse av omvendelsen er ikke en
engangsbegivenhet. For en kristen hører
det dagliglivet til. Hele livet skal preges
av anger og tro. Det er ikke noe en kan
få kjøpt for penger. Man kan ikke gjøre
opp for sine synder ved hjelp av ytre
botsøvelser og imponere omgivelsene
med en prektig livsstil. Nei, det som
Luther vil minne oss om, er å fylle vårt
sinn med anger over egen selvopptatthet
og stolthet og rope til Gud om tilgivelse
og fornyet tjeneste for ham og for våre
medmennesker.
Til grunn for Luthers kritikk av den
kommersielle avlatspraksisen i kirken
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lå den bibelske grunntanken om at et
menneske bare kan oppnå rettferdighet
for Gud ved å ta imot evangeliet. Det er
Guds gave for Jesus Kristi skyld. Denne
gaven har vi ikke fortjent. Likevel kan den
bli oss til del – ved tro på Jesus Kristus.
Det er ikke et resultat av et plettfritt
liv, og heller ikke av gode gjerninger.
Luther viste blant annet til Rom 3,28:
”Mennesket blir rettferdig ved tro, uten
gjerninger”. Det er pur nåde – ja, ”nåde
over nåde” – at et menneske tas inn i
Guds rike. Det er alene Jesus Kristus
som kan åpne døren for oss inn dit. Det
skjer ved tro, ikke på grunn av tro.
Den reformatoriske betoning av ’Kristus
alene’, av ’nåden alene’ og av ’troen
alene’ i spørsmålet om frelse, betød
ikke at enhver tale om gode gjerninger
skulle kastes på skraphaugen. Luther
fremhevet at en levende tro på Jesus
Kristus fører til omsorg for sine
nærmeste, for dem som er fattige og har
det vanskelig i samfunnet. Ansvaret for
sin neste – nestekjærligheten – følger
av troen og vitner om troen, men utgjør
ikke selve grunnlaget for troen. Både
i Det gamle og Det nye testamente er
det en mengde oppfordringer til å ta seg
av dem som lider og har tungt å bære.
Kjærlighetsgjerninger er troens frukt. De
betaler seg ikke med tro.
Utbredelsen
av
den
lutherske
gjenoppdagelse av evangeliet kunne
dra nytte av boktrykkerkunsten, som

ble oppfunnet om lag 20 år før Luther
ble født i 1483. I begynnelsen var kirken
skeptisk til denne oppfinnelsen. Men
så skjønte man at dette var en ny måte
å nå ut til folk på. Kirken så vel som
bokktrykkerne tjente gode penger på
salg av avlatsbrev. Da Luther gikk ut mot
salget, fikk boktrykkerne mindre å gjøre,
og det gikk ut over deres fortjeneste.
Isteden fattet de interesse for Luthers
skrifter. Han skrev på folkespråket og var
en uhyre flittig skribent. Han skal ha utgitt
om lag 5000 skrifter. De gikk som ild i
tørt gress. På den måten nådde han ut
med sitt budskap og fikk fram at Bibelen
som Guds ord er øverste autoritet
i frelsesspørsmål. Luther oversatte
Bibelen til folkespråket, som var tysk. Det
var en stor bragd. Nå kunne vanlige folk
lese hva som står der. De var ikke lenger
avhengige av presteskapets utleggelse
av bibeltekstene. Det rokket ved
pavekirkens kontroll over hva folk skulle
tro og mene i religiøse spørsmål. For den
lutherske reformasjon var bibellesningen
av avgjørende betydning for fornyelsen
av kristen tro og kristent liv. Å kjøpe en
hel bibel var for dyrt for folk flest. Men
en rekke enkeltskrifter i Bibelen kom i
salg, og det hadde folk som regel råd til
å anskaffe seg. Uten boktrykkerkunsten
hadde neppe den lutherske fornyelse
av kirken nådd så langt og vidt som den
gjorde.
Tekst: Torleiv Austad

Fasteaksjonen og reformasjonen
– Vi tror ikke kirken lever i et vakuum.
Vi tror på å hjelpe andre mennesker.
Myndighetene kan ikke hjelpe alle i
Tanzania, men da kan vi bidra. Vi når
ikke bare folk åndelig, men vi når hele
mennesket, sier Emmanuel Makal,
som er biskop i Den evangelisklutherske kirken i Tanzania.
Makal uttaler seg i forbindelse med
at Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er
valgt som det diakonale prosjektet for
reformasjonsmarkeringen i Norge. Han
er biskop i en av Tanzanias fattigste
regioner. Vegetasjonen i Shinyangaregionen er tørr, og folk lever enkelt.
Rent vann er en mangelvare mange
steder i verden, også i Tanzania. Derfor
vil fasteaksjonen ha fokus på vann.
Den lutherske kirke i Tanzania
samarbeider
med
organisasjonen
Tanganyika Christian Refugee Service,
som er en nær samarbeidspartner til
Kirkens Nødhjelp. I bispedømmet til
Makala har KN bidratt til å få på plass
flere brønner, drive hygieneopplæring,
landsbyutvikling og annet arbeid.
Samarbeid over landegrenser
Det er her den norske og tanzanianske
markeringen av reformasjonsjubileet
blir knyttet sammen. I Norge er Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon en sentral del av
reformasjonsmarkeringen i 2017 – og
pengene fra fasteaksjonen går nettopp til
arbeid som vannprosjektet i Shinyanga.
I 50 år har Kirkens Nødhjelp arrangert
Fasteaksjonen – og norske menigheter
med konfirmanter i spissen har samlet
inn 1,2 milliarder til bistand og nødhjelp
verden rundt.
Når Kirkens Nødhjelps fasteaksjon nå
er valgt som det diakonale prosjektet
for
reformasjonsmarkeringen,
betyr
det at man både feirer, reflekterer og
bidrar til at andres liv blir bedre. Da
passer det godt at hovedtemaet for
reformasjonsmarkeringen er nåde, og
at det viktigste i livet ikke er salgsvarer:
Frelsen, mennesket og skaperverket er
ikke til salgs.
– Denne årlige aksjonen er selve
bærebjelken i Kirkens Nødhjelps innsamlingsarbeid. Fasteaksjonen er en

mulighet til å vise tro i praksis. Vi trenger
fastetiden kanskje mer enn noensinne.
Vi trenger å reflektere over hvem vi er,
hvem vi vil være, hva vi har og hvordan
vi bruker det vi har fått, sier Anne-Marie
Helland, generalsekretær i Kirkens
Nødhjelp.
Håp tross alt
Leder av Norges Kristne Råd, Knut
Refsdal, peker på at terrorhandlinger,
flyktningsituasjonen, og klimakrisen
gjør at mange ikke lenger våger å ha
forventninger til tiden som ligger foran og
har avskrevet Guds tilstedeværelse i vår
verden.
– Det at tiden har blitt opplevd som
usikker, er ikke noe nytt. For fem
hundre år siden var det uro i kirken og
det europeiske samfunnet. Noe nytt var
i emning, et opprør mot det bestående,
noe som skulle føre til at verden aldri
mer skulle bli den samme. Ingen kunne
helt forutse at Martin Luther skulle sette i
gang en omveltning som skulle forandre
hele Europa. Hans engasjement skulle
føre til at kirken ble både splittet og
fornyet, sier Refsdal.
Viktig for kirken
Preses Helga Haugland Byfuglien, som
leder hovedkomiteen for reformasjonsåret
i Norge, understreker at det er viktig for
kirken at reformasjonsmarkeringen ikke
bare blir seminarer og festtaler, men at
markeringen også kan bidra konkret til at
vi hjelper hverandre som medmennesker
på jorden.
– Det var klart fra første stund at vi
ønsket å ha et diakonalt prosjekt
som en sentral del av markeringen.
Vi fant ut at den beste måten å gjøre
det på, var å gå i samarbeid med
Kirkens Nødhjelp om fasteaksjonen.
Derfor utfordres menighetene våre til
å satse ekstra sterkt på fasteaksjonen
i 2017. Når aksjonen har fokus på alle

menneskers rett til rent drikkevann, er
dette noe som direkte angår temaene
for
reformasjonsmarkeringen,
både
«Skaperverket er ikke til salgs» og
«Mennesker er ikke til salgs». Jeg håper
at fasteaksjonsmateriellet som kommer
fra Kirkens Nødhjelp, blir brukt aktivt i
gudstjenestene, sier Helga Haugland
Byfuglien.
Om Byfuglien får sitt ønske oppfylt,
kan enda flere i Shinyanga, og alle
andre steder Kirkens Nødhjelp jobber,
få på plass flere av de grunnleggende
behovene i livene sine.
– Når vi nå feirer reformasjonsmarkeringen, må vi sette oss ned og
faktisk se på alt vi har oppnådd. Vi skal
ikke dra til Wittenberg for å feire alle
sammen, men vi skal se hva vi kan gjøre
der vi bor for at andre skal få det bedre,
sier biskop Emmanuel Makal.
Tekst: hentet fra kirken.no
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Teser i tiden
Har du en påstand du vil ha fram?
Noe som ligger deg på hjertet som
du vil diskutere? I hele 2017 vil
organisasjoner,
institusjoner
og
folk flest få presentert sine ”teser”
på frokostmøter, i byrom og på nett.
Det er Reformasjonsbyen Bergen
2017 som står bak dette saman med
Kirkens bymisjon.

- en dør for
publisering av
aktuelle påstander

Fortellingen om reformasjonen begynner
med at Luther slo opp sine teser på
kirkedøren i Wittenberg i 1517 og startet
en offentlig debatt. Med prosjektet
«Teser i tiden» ønsker Reformasjonsbyen
Bergen å skape en arena for åpen
debatt om aktuelle samfunnsspørsmål,
inspirert av reformasjonen.
Les mer på kirken.no/bjorgvin

Nytt fra misjonsprosjektet
Å få barn utenfor ekteskapet forbindes
med skam, og skaper store problemer
for unge mødre i Thailand. Mange
foreldrene vender dem ryggen når de
trengs som mest.
Fra skam til glede
Abort er forbudt, men det finnes
mange steder å utføre illegale og svært
skadelige aborter. For mange er dette
den eneste utveien. Nådehjemmet viser
dem andre alternativ, og gir unge jenter
en mulighet til å beholde barnet.
Gravid og forlatt
Hun er 16 år og bor på Nådehjemmet.
Før det var hun en ivrig student med
skolestipend og ambisjoner. Hun møtte
også en mann hun likte, og livet smilte.
Det han ikke fortalte henne, var at han
allerede hadde en familie. Da hun ble
gravid, stakk han av. Nå er hun tilbake
hos familien sin. Babyen tar mye tid,
men snart vil hun ta opp studiene igjen.
Dessverre er hun langt i fra alene om å
forelske seg i gifte menn som stikker av.
Planlegger framtiden
Jentene kan flytte inn på Nådehjemmet
når som helst i graviditeten, og bo der
inntil barnet er to måneder. Underveis
bruker de ansatte mye tid på å planlegge
framtiden sammen med dem. De får
også opplæring i yrker, og oppmuntres
6 Olsvik menighetsblad 1-2017

til å kontakte familien
igjen. Mange jenter
opplever at familiene
støtter dem mer enn de
trodde. Nådehjemmet
har blitt et anerkjent og
populært sted.
Adopsjon
Nådehjemmet
samarbeider også med
et senter for adopsjon.
Dersom
mødrene
trenger hjelp utover
de to månedene etter
fødselen,
sendes
de til et mor/barnsenter nord i Thailand.
Fosterhjem,
familie
og
slektninger
er
også et alternativ, og
Nådehjemmet hjelper
mødrene å finne den
beste løsningen.
Takk for din støtte til
jenter som trenger
støtte til å beholde
barnet. Din hjelp gir
også håp for fremtiden
for jenter i en svært
vanskelig situasjon.
Tekst: Hentet fra Det Norske
Misjonsselskap (nms.no)

Foto: Arkivfoto

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.

aldersgruppene.
Be om at Jesus må være i sentrum.
- Be for dåpsbarna og deres familier.

I januar ber vi for:
- Det nye koret for voksne, Colla Voce.
Be om at det kan bli til glede og
velsignelse for medlemmene og menigheten.
- Be om at det kan bli dannet flere små
fellesskapsgrupper, slik at de som
ønsker det kan finne sin plass.

I mars ber vi for:
- Speiderarbeidet
Be om at dette arbeidet må bety noe
verdifullt for hver enkelt speider og for
familiene deres.
- Temakveldene.
Be om at de skal bidra til at Jesus skal bli
trodd, elsket og etterfulgt i menigheten
vår.

I februar ber vi for:
- Trosopplæringen

I april ber vi for:
- Be for påskefeiringen i kirken vår, at
ord og toner må vise hva Jesu død og

i

de

forskjellige

Lederens hjørne
ved menighetsrådsleder Arthur Pilskog

Menighetsmøte i Olsvik menighet
Velkommen til menighetsmøte i Olsvik
menighet søndag 19. mars, rett etter
at gudstjenesten er avsluttet. Det
blir anledning til å samtale om hva
menigheten gjør. Det er et viktig møte.
Sammen går vi gjennom årsmelding
for Olsvik menighetsråd. Det er viktig
å se tilbake på 2016 og å se fremover.
Årsmeldingene fra alle menighetens
utvalg og virksomheter blir lagt ut i
hyllen i inngangspartiet i kirken. Du får
dem også ved å spørre på kontoret.

Ser vi lenger frem så merker vi oss
at Kunst og kultur uken i år blir
den 20. i rekken. Det er spennende
å se hva programmet blir i et slikt
jubileumsår.

Martin Luther
Menighetsbladet
denne
gangen
handler om Martin Luther og
reformasjonsjubileet. Vi håper at
jubileet skjerper oss i vår bevissthet
omkring vår kirkelige tilhørighet og
hva det innebærer. Luther hadde et
budskap og en gjerning som førte
til store forandringer. Er det like
aktuelt i dag? Les mer om dette i
Menighetsbladets ulike innlegg. Minner
om at i uke 9 vil jubileet markeres i hele
Bergen by. Helgen fra fredag 3. til og
med søndag 5. mars er spesiell. Følg
med i annonser i aviser og på nettet.

Menighetsbladet
Dette nummeret av menighetsbladet
blir distribuert gjennom Schibsted.
Det er en forsøksordning. Det har
vist seg vanskelig å nå ut til alle i
Olsvik gjennom Posten og frivillige. Vi
oppfordrer våre lesere til å benytte den
vedlagte postgiro. Vi er takknemlige for
tilbakemeldinger til redaksjonen.

Vi gleder oss over at koret Colla
Voce har etablert seg etter et
drøyt halvårs tid. Det meldes om
entusiasme blant en fast gruppe på
omkring 35 deltakere. Vi er takknemlig
for at vi har fått en inspirerende og
dyktig dirigent i Angela Vågenes.

Dette er en god anledning til å takke
alle de frivillige som har gått med
bladet år etter år. De er av de heltene
vi skrev om i forrige menighetsblad.
Trofaste slitere som gjør en innsats for
fellesskapet.

oppstandelse betyr for oss.
- Be for konfirmantene.
Be om en god konfirmasjonstid, og om at
de må få ta med seg det de har lært og
opplevd videre i livet.

Vi
trenger
sauer!
Har du en sau eller et
lam til overs?
I arbeidet i kirken ønsker vi å
levendegjøre forskjellige historier,
både på gudstjeneste, på barnekor
og i andre sammenhenger. En av
historiene vi bruker mye er den
om sauen som forsvant. Til å gjøre
den fortellingen levende for barna
trenger vi 100 sauer (det var så
mange bonden hadde, så stakk en
av og han hadde 99 igjen).
Hvis noen har sauer liggende, og
ønsker å gi dem et nytt hjem i Olsvik
kirke, så blir vi veldig glad! Alle slags
størrelser, former og materiale er av
interesse!
Gi oss en lyd, så kommer vi og
henter! Ta kontakt med kontoret,
eller direkte til Sven-Ove: sr393@
kirken.no eller 915 57 253.
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Klimafakta og miljøtips
Gunnar Kvåle er lege og professor
emeritus ved Senter for internasjonal
helse, Universitetet i Bergen, der han
har vore tilsett sidan 1990, i nokre
år som leiar. Ved senteret har han
arbeidd med utdanning og forskning
omkring helseproblem i fattige land,
særlig i Afrika. I seinare år har han
vore spesielt oppteken av korleis ein
kan redusera vidare klimaendringar
og slik kunna avgrensa skadar på
levekår og helse for fattige som lever
i dag, skadar som i aukande grad òg
vil råka born i Noreg og andre rike
land i deira levetid. Kvåle har dei siste
par åra hatt ansvar for ei spalte med
overskrift «Klimafakta og miljøtips» i
kyrkjebladet for Os kyrkjelyd.
Paven sitt klimabrev
Lærebrevet om klima som pave Frans
offentleggjorde i fjor sommar har fått
mykje merksemd. Han skriv at å verna
naturen er avgjerande, ikkje berre for at
dei fattige skal overleva, men også for
vårt eige åndelege liv. Konsekvensane
av vårt overforbruk er alvorlege for alle,
men fyrst og sterkast for fattige som ikkje
har skuld i endringane.
Paven oppmodar til ei ny kristen forståing
av livskvalitet gjennom ein profetisk og
kontemplativ livsstil, fri for unødvendig
forbruk. Han viser til teksten i 1. Mosebok
2:15. Når mennesket er sett til å dyrka og
vakta hagen, betyr det at me skal visa
omsorg, verna og ta vare på han.
Å vurdera handlingar og personlege
val i høve til verknaden på verda rundt
oss er i fylgje Paven «eit moralsk
imperativ». I tillegg til endring av eigen
livsstil, tar Paven til orde for radikale
samfunnsendringar, både når det gjeld
eksisterande maktstrukturar og modellar
for produksjon og forbruk.
Lærebrevet frå pave Frans er eit teikn
på eit sterkt klimaengasjement som
han deler med mange kristne leiarar.
Generalsekretær i Kirkenes Verdensråd,
Olav Fykse Tveit, seier om dette: «Kvar
av oss må ha vilje til å forandra seg
sjølv…Kyrkja si rolle er å visa at dette
spørsmålet handlar om forholdet mellom
oss, Gud og jorda».
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Saman er me sterkare
Klimameldinga for Den norske kyrkja
som kom i fjor, slår fast at me alle kan
gjera mykje for å bidra til ei berekraftig
utvikling. Kva spesielt kyrkja kan gjera er
godt beskrive både i klimameldinga og i
retningslinene for å vera grøn kyrkjelyd.
I evalueringa etter aksjonen «Klimapilgrim» i fjor, kom det fram at mange
meiner at det er ein fordel om kyrkja i
klimaarbeidet samarbeider med andre.
Å arbeida saman med grupper som tek
klimasaka på alvor, kan hjelpa, slik at me,
både som einskildpersonar og samfunn,
kan greia å gjennomføra endringane
som me veit er naudsynte.
Me kan melda oss inn i organisasjonar
som Naturvernforbundet, Framtiden i
våre hender, Miljøagentane og Natur og
ungdom. Berekraftig liv-bevegelsen er i
vekst og har no avdelingar både i Bergen
og andre kommunar. Besteforeldra
sin klimaaksjon gjennomfører i haust
ein klimaaksjon i Bergen og mange
kommunar i Hordaland. Mottoet er
«Vil du vera deltakar eller tilskodar».
Folkemøte, vitjing på skular og møte
med organisasjonar står på programmet.
Kyrkja har vore aktivt med i fleire
arrangement. I Lindås deltok tidlegare
biskop i Bjørgvin, Ole Hagesæther, med
ein engasjert appell. På Stord peika

soknediakon Listbeth Nygård på at vern
om skaparverket og kamp for rettferd er
viktige sider i diakonitenesta.
Det er framleis fullt mogeleg å bremsa
utviklinga mot ein endå varmare klode.
Dersom etisk beviste menneske gjer
det som klimakunnskapen krev, både
som einskildpersonar og som aktørar i
samfunnet, kan mykje skje!

Kjelder:
www.besteforeldreaksjonen.no/?p=28103
www.besteforeldreaksjonen.no/?p=29931

Tekst: Gunnar Kvåle,
tidligere publisert i Os kyrkjeblad
Foto: Joseph Hooper

Slutter alt når man runder 70?
Hvilken alder føler du deg inni deg?
Noen sier de kjenner seg som 18 inni
seg hele livet. Andre føler seg som
den alderen de er. En venninne av
meg kjente seg som 40 fra hun var
i 20-årene og ble derfor glad da hun
begynte å få grå hår!
I vår kultur føles det noen ganger som
om man snakker mest om ungdom.
Du ser unge i avisene, blader, tv og i
nyheter. Men hva sier Bibelen om alder
og det å bli eldre?
For det første at det å få mange år
er en gave fra Herren. Et av budene
har et løfte som sier «Da skal du
leve lenge i landet Gud har gitt
deg.» Det er ingen selvfølge å få
mange år. Min morfar ble 90 år, men
han hadde to små søsken som døde
av difteri. Også i mange fattige land
er det uvanlig å bli gammel. Å få
mange år er en gave, og i Bibelens
øyne en velsignelse.

syn, og å få vanskelig for å gå:

første konge.

«Begge dørene mot gaten blir stengt,
og duren fra kvernen lyder dempet.
En står opp til fuglekvitter,
men alle sangens døtre stilner.
          
Da gruer en seg for hver bakke,
og farer lurer på veien.»

Ulike eldre mennesker i Bibelen, men
forholdet deres til Gud var fremdeles
levende, klar for forandring. Noen
ganger var det som vi så først da de ble
eldre at de møtte Gud som en personlig
Gud. Kanskje har du en lang historie
med Gud bak deg, kanskje har ikke det
vært din historie. Fremdeles kan du bli
dypere kjent med Gud, være åpen for
han i bønn, be for familie og venner,
lese i Bibelen eller gå på gudstjeneste
eller kristne møter. Er det vanskelig for
deg å komme deg ut, kan du høre
på gudstjeneste i radio eller tv.
Du kan være en del av det kristne
fellesskapet, og dermed en del av
det store kristne felleskapet som
strekker seg over hele verden.

Det tar tid å stille seg mentalt om, forstå
at man ikke kan det man kunne før. Du
må forandre bildet av deg selv. Hvem er
du, når du ikke kan det du kunne før?

For det andre er alder i Bibelen noe
man skal ha respekt for. Moses sier
i et av budene: «Du skal reise deg
for de grå hår og vise de gamle
ære. Du skal frykte din Gud. Jeg er
Herren.» Dessverre er det ikke alle
eldre som opplever det, at man blir
møtt med respekt og interesse. Men
det har dere rett til ifølge Bibelen.
For det tredje blir alder i Bibelen
ofte koblet til visdom. I det nye
testamente når man snakket om
lederne i menigheten, ble de
bare kalt de eldste. Dette viste en
forventning om at alderdom og visdom
kom sammen. Jeg tenker det har med
modning å gjøre. Når du er eldre kan
du se tilbake på livet ditt. Du kan lære
av feil du har gjort, du har erfaringer med
mennesker og i mange tilfeller med Gud.
Åndelig modenhet kommer når troen blir
en del av livet ditt, og du lærer å se på
årene dine med Guds blikk.
For det fjerde snakker Bibelen åpent
om utfordringer ved å bli eldre. Det
er ikke lett når kroppen svikter, når
foreldre og senere venner dør, når du
ikke er i sentrum der det skjer lenger. I
Forkynnerens bok i Bibelen fortelles det i
diktform hvordan det er å miste hørsel og

For det femte, eldre i Bibelen er fremdeles
aktive i forhold til Gud. Abraham levde i
75 år før det fortelles at Gud kalte på han
for å reise til Kanaan. 99 år gammel da
han fikk løfte om Isak og løfte om å bli
til et stort folk. Moses var 80 år da han
ble kalt. Du husker kanskje Gud viste
seg for ham i den brennende busken,
men før det hadde han vært mange
år i ørkenen som gjeter. Det nære,
personlige forholdet til Gud fikk han ikke
før han var 80. Aron som ble den første
prest i Bibelen, var storebroren til Moses,
så han var også gammel. Miriam ledet
lovsang da hun var nærmere 90. Samuel
var en eldre mann da han valgte Israels

Noen ganger når livet går saktere
lærer vi tålmodighet. I det nye
testamente hører vi om en eldre
kvinne som heter Anna. Hun hadde
vært gift syv år som ung, men ble
enke uten å få barn. Hun tjente Gud
dag og natt i bønn. Hun ventet på
Messias. Han kom ikke da hun var
ung. Ikke da hun var middelaldrende.
Anna måtte lære tålmodighet. Å
overlate ting til Gud. Og en dag da
hun var 84 år gammel, kom Maria
og Josef med et lite barn. Hun fikk
se Jesus til slutt. Det hadde tatt et
helt liv, men det viktigste for hennes
tro skjedde da hun ble gammel.
Hun lovpriste Gud, og Simeon som
ventet med henne, sukket ut «Herre,
nå lar du din tjener fare herfra i fred,
slik som du har sagt. Med egne
øyne har jeg sett din frelse».
Det er kanskje mange unge i aviser
og blader. Men som kristne tror vi at
alderdommen er en tid med håp uansett.
Du kan oppnå et dypere forhold til Gud
enn du har gjort før. Du er verd respekt
i Guds øyne, du er en del av det kristne
fellesskapet. Og når dette livet er over
har vi et håp om det evige livet, om å få
se Gud fullt og helt. «Herre, nå lar du din
tjener fare herfra i fred. Med egne øyne
har jeg sett din frelse.»
Tekst: Heidi Merete Baird
Foto: Paul Burger
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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

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
Vanessa Madsen
Loddefjord kirke
Noah Merl Selland
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
Organisasjonsnummer: 970558780

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

Meline Eriksen Davidsen
Preben Aase Rikstad
Athelie Olea Helle
Fride Langø Maurset
Oskar Sundby Waage
Emil Johan Rykkje
Teodor Andreas Eliassen Johansen
Tirill Madeleine Eliassen Johansen
Milena Kristin Kleppestø
Oliver Ask Velle
Ava Mellingen Haugland
Jonas Salhus Lothe

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
Robert Emanuel Andersen
Ruth Birgit Hartveit
Ronny Nils Sigvathsen
Solveig Halvorsen
Marie Bjørkhaug
Berit Holten
Sissel Lohr
Hagbarth Wilton Mehn
Egil Milde

offer
November
20. Menighetsarbeidet
27. Menighetsarbeidet

2 584,00
5 439,00

Desember
04. Menighetsarbeidet
11. Olsvik Tensing
18. Menighetsarbeidet
24. Kirkens Nødhjelp
24. Kirkens bymisj. i Berg.
25. Menighetsarbeidet
26. Menighetsarbeidet

3 407,00
5 339,25
2 140,00
15 218,75
13 946,50
5 180,50
1 701,25

Januar
08. Kirkens SOS i Bergen
15. Menighetsarbeidet
22. Nådehjemmet		
29. Kirkelig ressurssenter

4 736,25
1 457,00
6 922,25
2 286,25

Gudstjenester i Olsvik kirke

Søndag 26. februar
Fastelavnssøndag
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Alpha Norge.

Søndag 26. mars
Maria budskapsdag
Kl. 11:00: Familiegudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp. Takkoffer til
Norges KFUK-KFUM - Bjørgvin krets.

Mandag 17. april
2. påskedag
Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp. Takkoffer til Menighetens
arbeid.

Onsdag 1. mars
Askeonsdag
Kl. 19:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Nattverd.

Søndag 2. april
4. søndag i faste
Kl. 11:00: Ung Messe ved Gunnar
Kolaas. Nattverd. Takkoffer til Kristent
Innvandrerarbeid. Søndagsskole.

Søndag 23. april
2. søndag i påsketiden
Kl. 11:00: Familiegudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Søndagsskolen, Bergen
krets.

Søndag 5. mars
1. søndag i faste
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Nattverd. Takkoffer til
Menighetens arbeid. Søndagsskole.
Søndag 12. mars
2. søndag i faste
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp. Takkoffer til
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet.
Søndag 19. mars
3. søndag i faste
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetens arbeid.
Søndagsskole. Menighetens årsmøte
holdes umiddelbart etter gudstjenesten.

Menighetens
årsmøte

Søndag 9. april
Palmesøndag
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas. Dåp og
nattverd. Takkoffer til Haraldsplass
Samtalesenter.
Torsdag 13. april
Skjærtorsdag
Kl. 19:00: Kveldsgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Nattverd. Takkoffer til
Menighetens arbeid.
Fredag 14. april
Langfredag
Kl. 11:00: Pasjonsgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu.
Søndag 16. april
1. påskedag
Kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Normisjon utland.

Søndag 30. april
3. søndag i påsketiden
Kl. 11:00: Høymesse ved Nobukazu
Imazu. Nattverd. Takkoffer til
Menighetens arbeid. Søndagsskole.
Lørdag 6. mai
Lørdag etter 3. søndag i påsketiden
Kl. 11:00: Konfirmasjon ved Nobukazu
Imazu. Takkoffer til Menighetens arbeid.
Lørdag 6. mai
Lørdag etter 3. søndag i påsketiden
Kl. 13:00: Konfirmasjon ved Nobukazu
Imazu. Takkoffer til Menighetens arbeid.
Søndag 7. mai
4. søndag i påsketiden
Kl. 11:00: Konfirmasjon ved Nobukazu
Imazu. Takkoffer til Menighetens arbeid.

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

19. mars
Etter gudstjenesten 19. mars,
avholdes Olsvik menighets årsmøte.
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Det skjer i din kirke

Vi inviterer til temakvelder:
Mandag 27. mars
Taler Karl Johan Hallaråker: «Hva særpreger Luthersk
trosliv»
Mandag 29. mai
Taler Karl Johan Hallaråker: «Likkledet i Torino. Hva vet
vi - hva formidler det?»
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.
Hjertelig velkommen!

Formiddagstreff
våren 2017

Sted: Olsvik kirke, Olsvikåsen 109
Åpningstid: 12.00-14.00
Følg med på nettsiden for datoer: www.olsvik-kirke.no
Velkommen til åpen kafé i Olsvik kirke, i kirkekjelleren! Vi
møtes til en hyggelig prat. Ta med deg matpakke, vi har
kaffe/te og noe godt til kaffen. Med vennlig hilsen Heidi
Merete, diakon i Olsvik, og Astrid, frivilligsentralen.
Åpen kafé torsdagene
16. mars - 20. april - 18. mai - 15. juni

Konserter i påsken

09.mars
Teaterforestilling med Gabrielle Barth: «Livet og
kjærligheten». Andakt: Gunnar Kolaas
06.april
Tidligere gateprest, foredragsholder: Thor Brekkeflat
«Slik kan livet også være» - glimt fra 30 års presteliv i
Bergen
04.mai
Vårkonsert med Fana formiddagskor, dirigent/fiolinist:
Elisabeth Andersen, kantor Rune Klevberg.
Andakt: Bjarne Andersen
Formiddagstreffene begynner kl. 12.00 og slutter
kl. 14.15. Loddsalg og fine gevinster. Det serveres
hjemmelaget suppe, kaffe og kaffemat!
Hvis noen trenger skyss: Kontoret: 55 59 71 96 /
Brith Barsnes Bjordal: 905 47 773
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Skjærtorsdag kl. 18.00

Medvirkende: Johann Sebastian Blum, cello og Rune
Johnsen Klevberg, orgel. Fri inngang/kollekt

Søndag 30. april kl. 19.00

Sta Sunniva kammerkor, dirigent Tore Kloster
Colla Voce, dirigent Angela Vågenes
Anders Hellesund, saxofon
Brith Barsnes Bjordal, sang
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Inngang kr. 100,-

En god start
Kvelden fredag 10. februar var
lysene i kirken dempet og et par
lyskastere med farget lys skapte fin
stemning i kirkerommet. En av de
første konsertopplevelsene i kirken
dette året skulle til å starte, og det er
nok bare å glede seg til konsertene
fremover i Olsvik kirke dette året.
– Konserten ble en flott oppstart på
konserter som skal holdes i Olsvik
fremover, forteller Brith Barsnes Bjordal,
en av konsertarrangørene i Olsvik kirke.
Konserten
startet
med
kveldens
hovedartist, Fauna vokalkvintett, som for
første gang var på turné på Vestlandet.
Konserten hadde tittelen «Solefall» etter
kvintettens debutalbum fra 2015. De fem
kvinnene fylte kirkerommet med vakker
flerstemt sang i to avdelinger. Med
stor glede sang kvintetten blant annet
religiøse folketoner, rampete huldreviser
og middelalderballader.
– De er sangere på høyt kunstnerisk plan,
og sammensetningen av de klassiske
stemmene mot jazz-stemmene gjorde
at acappellafremførelsene ble utrolig
spennende, skryter Barsnes Bjordal.
Mellom vokalkvintettens avdelinger fikk
publikum blant annet høre William Lloyd
Webbers «Arietta», fremført på orgel av
Rune J. Klevberg, samt en avdeling med
Bergen mannskor. Mannskoret brukte
omtrent hele bredden av kirkerommet,
og med sine dype røster fikk publikum
høre blant annet den irske folketonen
«Londonderry Air».

kommer, legger Barsnes Bjordal til.
Brith Barsnes Bjordal forteller også at det
for tiden jobbes med en kirkemusikkplan.
– Vi kan da passe på at konsertrekkene
blir variert og at det blir pusterom mellom
konsertene, forteller hun.
Konserten fredag 10. februar var en
fin konsert med kontraster: Fra fem
kvinner som fylte kirkerommet med
norske sanger, til et fullt mannskor som

sang utenlandske folketoner og negro
spirituals. Og mellom de forskjellige
vokalavdelingene ble publikum servert
instrumental orgelmusikk av Rune J.
Klevberg. En fin start på musikkåret, så
det er bare å glede seg til fortsettelsen.

Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

– Bergen mannskor inviterte vi med
under påskefestuken i fjor, og da
bestemte vi oss for at vi måtte invitere
de igjen. Og det angrer vi ikke på. Når
mannskor kan sine stemmer og med
deres måte å bruke kirkerommet på, så
er det flott, sier Barsnes Bjordal.
Hun synes det er synd når det ikke
kommer flere og hører på når så flotte
kor og sangere besøker kirken.
– Men vi fortsetter, og neste konsert
blir under påskefestuken (som du kan
lese mer om på side 14, red.anm), hvor
blant annet Sankta Sunniva Kammerkor,
som nettopp har feiret 15-årsjubileum,
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Lik oss på

Støtte menighetens arbeid?
Send SMS «Olsvik 80»
til 2108 for å gi 80 kroner.
Eller bruk Vipps til 12192

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

Trenger du en voksen å prate med?
13-20 Bergen er et samtaletilbud for
ungdommer mellom 13 og 20 år i Bergen.
Ungdommer som trenger en trygg voksen
å prate med kan kontakte oss ved å sende
oss en melding på facebook-siden vår, eller
ta kontakt på tlf 905 10 637. Ungdommer
trenger ikke henvisning og trenger heller
ikke samtykke fra foreldre for å snakke
med oss.
Besøk oss gjerne på facebook-siden vår, eller ta kontakt med oss på telefon
eller e-post!
Ingen spørsmål er dumme, vi ønsker bare å høre fra deg!
www.facebook.com/1320-Ungdom-i-Bergen
TLF: 90 51 06 37
E-post: 1320bergen@gmail.com

