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Mandag 27. mars holdt Karl Johan Hallaråker
foredraget på Temakvelden i Olsvik kirke om
luthersk spiritualitet og hva som særpreger
luthersk trosliv. I den forbindelse har
han skrevet litt om denne tematikken til
menighetsbladet.

Hva særpreger luthersk trosliv?
lov - som krever fullkommenhet - og
Guds klare evangelium - som gir oss
Guds redning fullt og helt hos Jesus. Å
tro - og vokse i tro - er å hvile i syndenes
forlatelse i troen på Jesus alene.
3. Gud gir oss sin frelse ved Den hellige
Ånds gjerning. Et av de «mest» lutherske
formuleringene har vi i forklaringen til
den tredje artikkelen: «Jeg tror at jeg ikke
av egen kraft eller fornuft kan tro […],
men Den hellige Ånd har kalt meg ved
evangeliet.» Da slipper jeg streve med
å tilfredstille Gud eller tvile på om min
tro er god nok. Jeg får legge alt i Jesu
hender - han som gir meg seg selv ved
Guds hellige ånd.

Spiritualitet er et av tidens mange
moteord. I denne sammenhengen
forstås det som særpreget for luthersk
åndsliv - tro og liv. Da kan vi starte
her: Martin Luther var lidenskapelig
opptatt av at kirken og de troende måtte
leve i samsvar med og korrigeres fra
Skriften alene. Luthersk trosliv skal
prøves på Bibelen alene - slik våre
bekjennelsesskrifter bevitner det - De
tre oldkirkelige, det lutherske læreskriftet
Den augsburgske konfesjon (CA), og
Luthers lille katekisme (som for mange
er selve barnelærdommen).
Når vi nå feirer 500-årsjubileum for den
lutherske reformasjon kan det gjøres på
to måter. Vi kan lete etter impulser fra
Luther og reformasjonen for å bekrefte
vår egen lære og liv - eller vi kan prøve
vår egen trospraksis på reformasjonens
kjernesannheter. Det første er en fristelse
- det siste er ekte reformasjonsfeiring.
Reformasjonens kjennetegn er de
fem «alene» som sammenfatter den
lutherske tro - Skriften alene, Kristus
alene, nåden alene, troen alene og det
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allmenne troende prestedømmet alene.
La oss da i reformasjonens ånd summere
opp de sentrale poengene i noen teser:
1. Vår tro og liv må prøves på Bibelens
budskap. Noe annet er ikke kristendom.
Bibelen oversatt til folkespråket var noe
av det første i den store forandringen som
skjedde med Luther. Bibelen måtte ikke
bare være i pavens og prestens hender.
Bibelen var Guds ord til alle, og måtte da
bli tilgjengelig for folk flest. For Luther var
teologi å utlegge Skriftens innhold. Der
Skriften stopper, stopper teologien, var
reformatorens overbevisning. Prester og
predikanter skal da utfordres på at deres
budskap er skriftforankret og ikke bare
egen fantasi.
2. Jesus alene er verdens frelser. Vår
trosvisshet skal ikke forankres i våre
opplevelsers gyngende hav, men i troen
på den korsfestede og oppstandne Jesus
Kristus alene slik Skriften forkynner han
som frelser og forsoner. Luthers store
fortjeneste er at han gav oss Skriftens
klare lys: Her taler Gud sin absolutte

4. For Gud er vi like i stand og oppdrag.
Reformasjonens fokus på det allmenne
troendes prestedømme førte med seg
en total ny forståelse av det kristne liv
og kirken. Da er ikke kirken de (geistlige)
og oss (lekfolket). Kirken er ett legeme
med forskjellige lemmer og dermed
forskjellige funksjoner etter kall og
nådegaver. Den prøvesteinen er vel ikke
mindre aktuell i vår tid?
5. Det kristne livet skal leves i verden.
Munken Martin Luther skjønte at det
hellige livet var ikke å dra bort fra verden
inn i kloster. Livet skulle leves i hjemmet,
i samfunnet og kirken. Et luthersitat er da
også dette: «Like from som en munk med
sin kåpe, er min Lena med skurekost
og såpe.» Reformasjonen skapte en ny
situasjon ikke bare for indre kirkelige
forhold. Hele samfunnet ble forandret
med reformasjonens nye signaler. Et av
de viktigste sitatene er dette: «En kristen
er en fri herre over alle ting og ingen
underlagt. En kristen er en trell under alt
og alle, og enhver underlagt.» (Luther i
Skriftet om den kristne frihet).
Tekst: Karl Johan Hallaråker
Foto: Nobukazu Imazu

Feedback is Coming
Dette er et reisebrev fra da Anne, Elida,
Fredrik, Marte, Malene, Hans-Petter
og Guttorm dro til en liten by som het
Iscar, omtrent to timer utenfor Madrid,
for å lære om nye kulturer og frivillig
arbeid, samt å få nye venner på tvers
av landegrenser.
Det var en spent gjeng som stod i
avgangshallen på Flesland denne
torsdag morgenen. Det var mange
forventinger om hva som skulle skje
denne uken i Spania. Det hele begynte
ganske hektisk med at bagasjebåndet
var i ustand og at Hans-Petter hadde
glemt igjen mobilen sin hjemme. Men
heldigvis var det beregnet god tid,
så vi kom oss ombord på flyet, med
mobiltelefoner alle sammen.
På bussen fra Madrid til Iscar var alle
deltagerne fra landene Spania, Portugal,
Frankrike, Italia, Romania og Norge
samlet. Ingen snakket med hverandre da
alle var like sjenerte. Da vi hadde kjørt
i rundt én time var alle så nysgjerrige
at de ikke klarte å holde seg lenger, og
vi begynte å prate med dem som satt
nærmest oss, Portugal. Portugiserne var
veldig hyggelige og praten gikk lett. De
håpet vi hadde med oss fisk i kofferten,
dessverre måtte vi skuffe dem.
Ved ankomst ble vi fordelt på toeller tremannsrom, hvor alle landene var blandet. Vi bodde på et
ungdomsherberge og hadde det hele
for oss selv. Etter vi hadde lagt fra oss
bagasjen og hilst på våre romkamerater
bar det bort til byens tyrefekterarena,
hvor det var undervisningsrom som
vi skulle benytte under oppholdet. Vi
begynte med navneleker. Noen hadde
enkle navn, som Harry, Hans, Maria
og Christina. Mens for andre ble det en
større utfordring med navn som Tiberiu,
Helder, Ovidiu og ikke minst Guttorm.
Men etter noen runder så gikk det bare
lettere og lettere.
Maten kom som et sjokk på de fleste,
med kun en rett å velge i til middag og
lunsj på ungdomsherberget, så var dette
langt fra hva vi var vant med fra andre
festivaler og hoteller. Det meste var
spiselig, men noen dager ble det lokale
supermarkedet og den eneste italienske

Fra venstre ser vi Olsvik sine representanter: Malene, Thale, Elida, Fredik, Hans-Petter, Marte,
Guttorm og Anne.

restauranten redningen. Italienerne i
gruppen var selvsagt totalt uenige i at
pizzaen og pastaen de fikk servert der
var i nærheten av å være italiensk.
Programmet
var
tettpakket
med
aktiviteter, vi hadde seanser hvor vi læte
om Erasmus+, frivillighet, kulturer, og
lagde et fiktivt prosjekt som skulle inspirere
til å lage prosjekter i lokalsamfunnet. Her
var det mange kreative prosjekter, alt fra
vannrenseanlegg som kunne installeres
på hustak i Spania, hjelpegrupper for
kvinner som blir offer for vold i hjemmet,
til å hjelpe fattige bønder i Romania, eller
hjemløse til en jobb innen catering og
bygging av ungdomssenter i Portugal.
Det var også to dager i programmet
hvor vi dro fra Iscar til Medina og
Segovia. I Medina fikk vi hilse på
byens borgermester, og hun fortalte
stolt om prosjektet «Medina21» som
de fikk støtte fra EU til å gjennomføre.
Prosjektet gikk ut på at innbyggerne
kunne komme med forslag til prosjektet
og aktiviteter de ønsket å få gjennomført
i byen, og så kunne man stemme på
dem og de mest populære ble forsøkt
gjennomført. Det var blant annet
gjennomført en multimediafestival og en

middelalderfestival. I Segovia fikk vi se
en flott middelalderby som var bygget
under Romertiden. Dette var tydelig da
byen hadde både romerske borger og
akvedukter.
På den kulturelle kvelden til Norge valgte
vi å formidle på typisk «TenSing-vis»
hva Norge hadde å by på. Vi både sang,
lekte 17. mai-leker og spilte drama. Det
var nye sketsjer som omhandlet hva som
er typisk norsk, Norgeshistorien på fem
minutter, og den klassiske flysketsjen.
Dette vakte stor begeistring hos de
andre deltagerne.
Da fredagen kom og vi måtte reise hjem,
var det en tung dag for alle. Vi hadde fått
mange nye venner og fått mange nye
inntrykk. Alle var enige om at hvis HansPetter spurte om vi ville være med på en
ny slik tur, ville vi ikke nøle med å si JA!

Tekst: Guttorm Midlang
Foto: Hans-Petter Dahl
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Fasteaksjonen

Vi
trenger
sauer!
Har du en sau eller et
lam til overs?

Takk for innsatsen og givergleden til årets fasteaksjon. I Olsvik ble det i år
samlet inn 65.377,- i kontanter. Også Kirkens Nødhjelp sender en stor takk:
«Tusen takk til alle dere som har lagt ned et utrolig arbeid for Fasteaksjonen
hvert eneste år – i 50 år! Vi er utrolig stolte og glade for å ha dere på laget.
Uten denne støtten hadde ikke Kirkens Nødhjelp kunnet drive det livsviktige
arbeidet vi gjør, som gir mange av verdens mest sårbare mennesker mulighet til
å overleve i krig og katastrofer. I tillegg til at vi sikrer at flere mennesker får varig
tilgang til rent vann er vi akkurat nå til stede med livreddende nødhjelp i SørSudan og Somalia, og midlene fra Fasteaksjonen gjør det mulig for oss å styrke
denne innsatsen. Sammen redder vi liv!»		
Foto: Håvard Bjelland

Bønneliste
Takke for at Gud har omsorg for
alle i Olsvik menighet. Takke for
alle som arbeider i menigheten
vår, både ansatte og frivillige.
I mai ber vi for:
- Be om at Olsvik må få være et trygt
og godt område å bo i.
- Be for barnearbeidet i kirken, for
barna og lederne.
I juni ber vi for:
- Be for søndagens gudstjenester.
- Be for alle ansatte i kirken, og for
menighetsrådet.
I juli ber vi for:
- Be for sommeren, for dem som er
ensomme og for dem som har mistet
noen av sine kjære.
- Be for alle som opplever sommeren
som en vanskelig tid.
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Takk!
En spesiell takk
og gratulasjon til
Godtfred Eriksen som
på sin 90-årsdag
ønsket seg en
gave til barne- og
ungdomsarbeidet i
Olsvik menighet.
Til sammen kom det
inn kr. 19.693,-.
En varm takk til
Godtfred og alle hans
venner!

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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Vi er sterke, vi er svake

Hun lener seg over kanten på båten,
ser den italienske kysten komme
nærmere. Om ikke så lenge vil hun
være i Roma. En vakker by, en by
med makt, kunst og rikdom, men
også fattigdom og vold. Hvordan vil
det gå med henne der? Hun kjenner
ingen, har ikke et nettverk, forstår
ikke kodene i storbyen. Vil hun få
hjelpen hun trenger? Vil hun bli tatt
vennlig imot, eller ignorert og sett ned
på? Hun trekker pusten dypt. Hun har
tatt seg av mange, nå er det hun som
trenger å få hjelp.
Slik kan Føbe ha opplevd det da hun
reiste til Roma ca år 57 e Kr. Føbe var
diakon i menigheten Kenkræe. Hun
hadde vært sentral i menigheten, og
hjulpet apostelen Paulus da han trengte
det. Ordene som brukes om henne
i Romerbrevet kan oversettes med
velgjører eller beskytter, og tyder på at
Føbe hadde god økonomi og status.
Likevel, i år 57 var det hun som trengte
hjelpen. Hun var på vei til Roma, og
Paulus legger inn et godt ord for henne.
Han ber om at menigheten tar godt imot
henne og gir henne all hjelpen hun måtte
trenge.
Diakonen, velgjøreren, hjelperen var
nå avhengig av andres hjelp. Avhengig
av at Paulus åpnet blikket på de kristne
i Roma, slik at de så behovene Føbe

hadde. Det er et kort glimt vi får inn i
Føbes liv. Vi vet ikke hvorfor hun reiste til
Roma, eller hva som skjedde med henne
der. Dro hun snart tilbake til familie og
venner? Ble hun i Roma, kanskje et offer
for forfølgelsen som brøt ut i Roma et par
år senere? Om ikke vi vet mye om Føbe,
er det noe vi alle kan kjenne oss igjen i.
Vi kan gi hjelp. Vi kan trenge hjelp.
Noen tenker at diakoni handler om at de
sterke skal hjelpe de svake, gjerne fordi
de er «snille». Jeg tenker annerledes
om det. For det første, hvem er de
sterke og hvem er de svake? Se for deg
to kvinner. Mona løper innom Kiwi og
handler på vei mellom jobb og trening.
Judith har sosial angst, vondt i alle ledd,
svimmelhet og hodepine. Hun gruer seg
halve morgenen til å gå på Kiwi og få mat
i huset, men går til slutt. Hvem er den
sterke? Hun som det ikke kostet noe å
gå på butikken, eller hun som overvant
angst og smerter og gikk likevel?
For det andre opplever mange at
forholdet mellom å få hjelp og gi hjelp går
i faser i livet. Noe kan skyldes alder. Den
effektive og blide hjelpepleieren som
nå er 90 og selv må få hjelp til måltidet.
Andre ganger er det livet selv som snus
på hodet, en uventet beskjed, sykdom,
samlivsbrudd, faktorer som gjør at du nå
trenger hjelp.

andakt
For de fleste av oss er livet slik at vi både
gir hjelp og trenger hjelp, hele tiden. Hva
er diakoni da? Jeg tenker det handler
mye om «det diakonale blikk». Det å øve
seg på å se hvem som trenger hjelp nå,
om fellesskapene er åpne, om vi trenger
nye møtesteder, om vi ser naturen som
må vernes, om noen trenger en samtale
akkurat nå. Som Paulus hjalp menigheten
i Roma å se Føbe og hennes behov, kan
vi hjelpe hverandre å se hverandre og de
behovene som er akkurat nå. Om et år er
kanskje situasjonen annerledes.
«Vi er sterke, vi er svake» står det i en
salme i salmeboken. Det er også en
diakonal grunntanke, at vi alle har noe vi
strever med og noe vi får til. Motivasjonen
for diakoni er ikke «å være snille». Den
motivasjonen varer ikke lenge. Guds
kjærlighet til alle mennesker og til alt det
skapte, er mottoet for diakonien. Fordi
Gud har elsket oss først, kan vi være
med på å formidle den kjærligheten
til mennesker og til skaperverket. Til
syvende og sist handler diakoni ikke
om våre planer og metoder, men om å
ta på alvor at alle mennesker er skapt
i Guds bilde. Slik kan også mennesker
som Føbe få hjelp. Slik at hun ikke ble
stående usikker i de ukjente gatene,
men ble tatt imot med et vennlig smil, av
mennesker som ville henne vel.
Tekst: Heidi Merete Baird

Diakonal salme
Fordi dette nummeret av menighetsbladet
handler om diakoni, ble diakoniutvalget
bedt om å skrive «min salme» denne
gangen. Det finnes mange salmer som
omhandler kjærlighet og tjeneste. For
det er jo det diakoniet er - å bringe Guds
kjærlighet og omsorg videre. En av de
sarteste, nyere salmene jeg vet om, er
Svein Ellingsens salme «Vi rekker våre
hender frem» fra 1979 med musikk av
Trond Kverno (NS nr. 678). Det er en
salme som «står seg», den går aldri ut
på dato.

Vi rekker våre hender frem
som tomme skåler.
Kom til oss Gud, og gi oss liv
fra kilder utenfor oss selv.

La våre henders nakne tre
få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt
til legedom for andres sår!

Alt godt, til vårt og andres vel,
er dine gaver.
I svakhet fremmer du ditt verk,
vår bare kvist skal skyte knopp.

Vi venter, efter smertens vår,
din nådes sommer.
Og sorg og glede blir til vekst
med frukt vi ikke selv kan se.

Vi løfter vår hender opp
i bønn for verden.
La dem som lider, finne vern
mot kalde hjerters is og sne.

Din nådes skaperverk skal skje
i tomme hender.
O Gud, all godhets giver: Kom
ta bolig i vår fattigdom!

Tekst: Ingelin Larsen
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På andre siden av gjerdet

Tun har bodd mesteparten av livet i
et lite skur utenfor gjerdet og utenfor
samfunnet. Folk har ropt etter ham og
kalt ham for søppel. Nå har han møtt
Guds kjærlighet og fått en ny familie.
– Første gang jeg traff ham satt jeg bare
ved siden av ham: Jeg smilte og han
smilte tilbake, forteller Jeed Phochan,
misjonær for NMS i Nordøst-Thailand,
og fortsetter, – etter en stund begynte vi
å prate litt. Han fortalte hva han het og
hvor gammel han var. Navnet var Tun
og han var 71 år gammel. Han hadde
ingen familie, foreldrene ble skilt da han
var liten og han vokste opp med moren
inntil hun døde. Etter det hadde han levd
alene.

– Uten penger er du ingenting i Thailand,
jeg er vant med at folk overser meg og
ser ned på meg, fortalte han.
– Jeg er nærmeste nabo til kirken, men
det er ikke mange som bryr seg.
Ny familie
– Jeg har blitt glad i morfar Tun, selv
om han i begynnelsen luktet vondt og
folk kalte ham for søppel. Vi har pratet
mye sammen og blitt godt kjent med
hverandre. Jeg fikk lov til å vaske ham,
og flere ganger har han vært med
familien min på tur. Når jeg ber for ham,
renner tårene fra øynene hans.
– Du er familien min nå, sier han.

– Jeg kalte ham Da Tun, noe som betyr
morfar Tun, selv om han ikke har barn
eller barnebarn. Det er en vanlig måte å
tiltale eldre menn på i Thailand, forklarer
Jeed.

Neste liv
– Morfar Tun kaller meg for datteren sin,
og en dag sa han at han håpet at jeg
skulle bli hans ekte datter i hans neste liv
(buddhistisk tankegang om gjenfødelse).

170 kroner i pensjon
I Thailand får alle over 60 år en liten
pensjon fra det offentlige, men det er
bare 170 kroner i måneden. Det strekker
ikke langt, så morfar Tun overlever stort
sett av matrester og ting han finner i
søppeldunkene i området.

– Vi har bare dette livet, Jesus har gjort
alt og betalt vår skyld. Det har han gjort
av kjærlighet. Han er glad i meg og han
er glad i deg. Jeg tror ikke det er tilfeldig
at vi skulle møtes, sa jeg, og fortalte
masse om Jesus.

Den dagen tok Tun imot troen og ble et
Guds barn. Neste søndag stadfestet han
det samme i kirken, på andre siden av
gjerdet!
Tekst: Jeed Phochan og Eivind Hauglid (Det
Norske Misjonsselskap)
Foto: Jeed Phochan og Olav Skjerpe

Besøk menighetens nettside på
olsvik-kirke.no for å lese en artikkel
til om Thailand og menighetens
misjonsprosjekt, og se tips til bønner
for Thailand.

Utenfor samfunnet. Hjemmet til morfar Tun. Kirken ligger bak muren til høyre.
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Diakoni er å bringe Guds kjærlighet
og omsorg videre. Noen strekker
seg lenger enn andre. Olsvik
menighet har Nådehjemmet i
Thailand
som
misjonsprosjekt
gjennom NMS, og vi får innimellom
tilsendt tekster fra NMS om arbeidet
deres i Thailand. Artikkelen overnfor
er skrevet av Jeed Phochan og
Eivind Hauglid i NMS, og viser
hvordan diakoni og misjon kan gå
hånd i hånd.

Inspirasjonskveld for frivillige
Frivillig arbeid. Kjenn etter hvordan
det ordet føles for deg, i tankene og i
kroppen. Er det tung plikt som gjør at
du må trekke pusten dypt? Er det noe
som ikke angår deg, som du trekker
på skuldrene av? Eller handler det om
mestring som gjør at du retter ryggen,
glede som lar munnen falle inn i et
smil?

kan bli utbrent, og andre ikke bidratt muntring fra ledere eller de ansatte i
med det de har å gi. En jevnere fordeling kirken. Ikke vær redd for å være tydelig
hvaher
du trenger for å kunne gjøre en
er til det beste for alle. Når det er Sett
sagt,inn på
logo
kan det være perioder i livet der du må god jobb som frivillig.
ta pause, prioritere familien, ta vare på
deg selv i sykdom eller finne ut av ting. - Har du blitt plassert i en boks? Kanskje
Også i disse periodene er du viktig og noen alltid ber deg om å bake, men du
vil heller ha andakter? Kanskje det er
velkommen i menigheten.
stressende for deg å delta i barnearbeid,
du kan
kjøre noen
kirken?
Det
er
forskjell
på
dugnad
og
tjeneste
i
AvtaleGiro er tilpasset de betalerne som ønsker automatiskmen
betaling
av godt
regningene
sine.tilMed
Om du er
plassert
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ikke trives
menigheten.
Dugnad
er faste
når alle
må ta i betales
Torsdag 30. mars var Helle
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frai konto
pådu
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i, kom og
degkvittering
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Du får
oversikt
ved for
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etter et møte. Da er det ikke så viktig om mener nei, og ja der du mener ja.
i Olsvik og snakket om tekst
frivillig
påarbeid.
kontoutskriften.
Ansatte og frivillige som var til stede fikk du elsker å bære stoler eller ikke. Når
impulser og påminnelser. Her er noen det gjelder din tjeneste du skal stå i over Dette var noen av punktene Helle
vennlig
hilsen
lengre tid, er det et must at det er noe snakket om. Er det andre tema du kunne
poeng for deg som ikke Med
var der
denne
trives med og kan. Da blir det lettere tenke deg å få lære om neste år? Si
kvelden:
<Organisasjonensdunavn>
for deg å være frivillig, og dine gaver gjerne ifra allerede nå til diakonen eller
andre ansatte.
- Frivillig arbeid er ikke for de få, men kommer menigheten til gode.
for alle i en menighet. Ofte
er ut
detsvarkupongen
et par
Fyll
nedenfor.
ildsjeler som er med i alle komiteer. De - Som frivillig trenger du støtte og oppTekst: Heidi Merete Baird
PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense til kr. 1 000,- per trekkmåned, for å ta høyde for eventuelle fremtidige endringer.
Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det avtalte beløpet.

!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------automatisk betaling av faste regninger
" JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro

AvtaleGiro er
tilpasset de
betalerne som
ønsker automatisk
betaling av
regningene sine.
Med denne
løsningen besørger
banken at de faste
regningene betales
direkte fra konto på
forfallsdato. Du får
god oversikt ved at
du får varsel minst
7 dager før forfall,
og kvittering med
forklarende tekst
på kontoutskriften.

Mottaker

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1 000,- per trekkmåned. DU vil
uansett ikke bli trukket mer enn avtalt beløp.

Mottakers konto

Beløpsgrense per trekkmåned

Olsvik menighet
Jeg ønsker å gi:

# Kr 100,-

Kr. …...……………
# Kr 200,-

Jeg ønsker å støtte: # menighetsarbeidet

# Kr 500,-

# Annet beløp Kr: …………….

# diakoniarbeidet

# Jeg ønsker ikke å motta
varsel i forkant av betalingen

Belast mitt konto nr.
KID-nr.

Pers.nr.

# barne- og ungdomsarbeidet

(KID-fylles ut av betalingsmottaker)
(må fylles ut om du ønsker skattefradrag)

Navn: ……………………………………………………….…..
Adresse: …………………………………………………….….
Post nr/sted: ……………………………………………………
Sted/dato: ………………………………………… Underskrift: …………………..…………………………
Send svarkupongen til: Olsvik menighet, p.b. 549 Olsvik, 5884 Bergen
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Tema: Diakoni

– Det handler om å tilrettelegge fellesskapet

I Olsvik har menigheten satset sterkt
på diakoni, noe som tydeliggjøres
i ansettelsen av egen diakon i 50
prosent, finansiert av egne midler.
Diakoni er definert som «[…] kirkens
omsorgstjeneste. Det er evangeliet
i handling og uttrykkes gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp
for rettferdighet» (Plan for diakoni i
Den norske kirke, 2007).
– Det er forbilledlig at Olsvik har valgt
å ansette en diakon fra egne midler.
Det er det ikke mange som gjør, skryter
administrasjonsleder i Olsvik menighet,
Bjarne Andersen.
Jeg har fått være med diakon i Olsvik,
Heidi Merete Baird, på noen av de
oppgavene hun har, for å få et lite innblikk
i det diakonale arbeidet i menigheten.
Det er tydelig at hun har sterke meninger
om diakoniens plass.
– En kirke som glemmer enkeltmennesket, har mistet noe helt sentralt.
Jesus brydde seg om enkeltmennesket,
Jesus forkynte, men hans gjerninger er
mye mer enn kun det. Er det en som
kan lære oss en diakonal handling, så
er det han. Det er ingen avstand mellom

kristendom og diakoni, mener hun.
Heidi Merete Baird forteller hvordan
hun ønsker å bruke tid på husbesøk.
Det er avgjørende for mennesket med
medmenneskelig kontakt. Alle kan
komme opp i situasjoner som fører til for
eksempel ensomhet, selv om man har
gode nettverk. Det kan ramme hvem som
helst. Hun ønsker å formidle at diakoni
handler om oss alle, og ikke en enkelt
gruppe som er brukere av tilbud. Alle har
noe å bidra med, og hun vektlegger at
alle har en plass i fellesskapet. Når en
ikke er tilstede er det ikke bare et tap for
den enkelte, men også for fellesskapet.
Menigheten er ikke komplett før alle er
tilstede.
– Diakoni handler om å tilrettelegge
fellesskapet, legger hun til.
På besøk
Heidi Merete Baird besøker Frieda
Fasmers Minne omtrent annenhver
uke for å holde nattverdsgudstjeneste,
hyggestund eller besøksrunde. Dette
er et tilbud som prestene i Loddefjord
og Heidi Merete Baird bytter på å ha.
På hyggestundene har de god hjelp
av frivillige, som hun mener de ikke
kunne klart seg uten. I tillegg er en av

organistene fra Olsvik eller Loddefjord
med og spiller.
– Det er mye sangglede hos de eldre, så
vi synger masse, både kristne sanger og
sanger som passer til årstiden, forteller
hun.
Denne tirsdagen er det nattverdsgudstjeneste på planen. Solen titter rolig
inn vinduet denne formiddagen, og mens
folk finner plassene sine spiller Arnt
Thyve, organist i Loddefjord menighet,
vakkert på piano. Det er omkring 10
eldre som har funnet veien inn til
gudstjenesten.
– Jeg synes det er viktig at kirken kan
komme til de som ikke har anledning å
dra til kirken. Forkynnelse og nattverd
er viktige element i kirken vår, hvor man
kan få møte Jesus, sier Baird.
Det er tydelig at de som er til stede setter
pris på hennes tilstedeværelse, gjennom
anerkjennende nikk. En kan merke glede
i ansiktene deres, særlig når hun snakker
om hvordan våren nærmer seg. Til slutt
tar Heidi Merete Baird alle i hånden og
takker for samværet.
– Jeg synes det er viktig å kunne gi trøst
og oppmuntring, avslutter hun.
Meningsfulle samtaler
Diakonen har rettet arbeidet sitt inn mot
voksne og eldre.
– Det er en viktig gruppe for meg. Vi har
mye ressurser rettet mot barn og unge
gjennom trosopplæring og diakonalt
ungdomsarbeid (DUA), så jeg synes det
er en god fordeling at jeg retter arbeidet
mitt mot den voksne målgruppen, sier
hun.
Et av tilbudene til voksne er Åpen kafé.
Det drives nå av Heidi Merete Baird
sammen med Frivilligsentralen.
– Målet er at kaféen skal være et lite
fellesskap hvor samtale kan være i
fokus, forklarer hun.

Frieda Fasmers Minne. Diakon Heidi Merete Baird deler ut brødet under nattverden.
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Hun legger raskt til at fellesskapet

skapes av de som kommer, og at hun
bare legger forholdene til rette for
akkurat det. Kaféen skal være noe annet
enn formiddagstreffet, det skal ikke være
noe program eller faste aktiviteter.
– Det er alltid spennende å se hva vi
prater om. Siden vi ikke har noe program,
så er det veldig åpent. Vi kan snakke om
alt fra minner fra gamle dager, nyheter,
håndarbeid eller livets alvorlige sider,
forteller Baird.
Mens vi snakker sammen, ordner Heidi
Merete Baird i stand til kaféen. Hun lager
kaffe og henter rolig frem fat, kopper og
bollene hun har bakt for anledningen.
– Det minner mye om hvordan man
steller i stand når man har invitert folk
hjem på besøk?
– Ja, det er akkurat sånn det føles, som
at jeg skal ha et kaffebesøk, bortsett fra
at her slipper jeg å støvsuge først, ler
hun.
Folk kommer litt etterhvert, og praten
går lett i gang. Kaffe serveres og boller
sendes rundt. Etter hvert kommer en til.
Det takkes for sist og hilses på de man
ikke har truffet før. Samtalen vandrer
rundt mange ulike tema, alt fra bøker til
brødbaking.
– Det er dét som er så kjekt her, forteller
en av de som ofte besøker Åpen kafé.
Suppe og fellesskap
Det er viktig for Heidi Merete Baird å
komme i kontakt med mange mennesker.
En av de stedene hun har mulighet til det
er på formiddagstreffene. Der holder hun
også andakt omtrent annen hver gang.

Åpen kafé. God stemning og samtale rundt bordet.

Heidi Merete Baird sitter blant de
oppmøtte og under måltidet summer
praten lystig rundt bordene, i symfoni
med øser og skjeer som klinger i skålene.
Etter maten holder Baird en fin andakt.
Det er tydelig på oppmøtet at fellesskap
og sammenkomst er viktig for mange.
Ønsker faste givere
Det meste av det diakonale arbeidet er
finansiert av menighetens egne midler.
For å skape kontinuitet og trygge
diakonistillingen i fremtiden, er det et
stort ønske å få mange faste givere.
– Til syvende og sist handler det om
hvilke tilbud man ønsker menigheten
skal ha, og om man ønsker å bidra til det,
sier Bjarne Andersen.

Olsvik menighet ønsker å drive et sterkt
diakonalt arbeid, men over lengre tid kan
dette bli økonomisk vanskelig.
– Faste givere vil gi større forutsigbarhet
i arbeidet, avslutter Bjarne Andersen.
På forrige side er det et skjema man
kan benytte dersom man ønsker å bli
fast giver til Olsvik menighet. Hvis man
ønsker kan man øremerke gaven til det
diakonale arbeidet.
Det er også mulig å bruke skjema på
nett: kirken.profundo.no/olsvik

Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

– Jeg prioriterer så godt jeg kan å være
med på formiddagstreffene, enten jeg
skal ha andakt der eller ikke, sier hun.
Denne torsdagen er bordene i menighetssalen dekket til fest, som de pleier å
være når det er formiddagstreff. Det er
gule servietter og blomster på bordene,
og duften av mat siver ut fra kjøkkenet.
Thor Brekkeflat er på besøk, og han
forteller fine historier til ettertanke og
noen artige anekdoter som får frem god
latter hos de rundt 50 som er til stede
denne formiddagen. Så synges det for
maten, akkompagnert av kantor Rune J.
Klevberg.

Formiddagstreff. Heidi Merete Baird holder andakt.
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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
Aleksander Nordbø Hauge
Rosélia Elisabeth Kuven Sandal
Eline Helgesen Gloppen
Elea Kahrs Grundtvig
Elena Marie Knudsen Lundekvam
Maia Hansen Fauskanger
Didrik Rønnestad Glesnes
Julie Gjerstad Holsen
Tuva Dedekam Jansen
Chris Okito Mukaya
Bobby Sundfør
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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
Lotte Davik
Haakonsvern kirke
Othilie Gjesdahl Gjermstad
Ski middelalderkirke
Mina Bjorøy-Knudsen
Loddefjord kirke
Georg Olai Øyerhamn
Strandebarm kirke
Hermine Askeland Tofte
Fjeldberg kyrkje

døde
Ada Karin Helland
Sølvi Astrid Fjellheim
Turid Mehn
Kirsten Nilsen
Sigurd Frydenlund
Solfrid Hermansen
Reidun Wenche Veland
Svein Arnfinn Nordtvedt
Ingunn Elisabeth Sætre
Johanne Margrethe Steffensen

Gudstjenester i Olsvik kirke
Søndag 30. april
3. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Høymesse ved Nobukazu
Imazu. Nattverd. Takkofer til:
Menighetens arbeid. Søndagsskole.

Søndag 14. mai
5. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Konfirmasjon ved Gunnar
Kolaas. Takkofer til: Menighetens
arbeid.

Lørdag 6. mai.
Lørdag etter 3. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Konfirmasjon ved Nobukazu
Imazu. Takkofer til: Menighetens arbeid.

Søndag 14. mai
6. søndag i påsketiden
Kl. 13.00: Konfirmasjon ved Gunnar
Kolaas. Takkoffer til: Olsvik Tensing.

Lørdag 6. mai
Lørdag etter 3. søndag i påsketiden
Kl. 13.00: Konfirmasjon ved Nobukazu
Imazu. Takkofer til: Menighetens arbeid.

Søndag 21. mai
7. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Hovedgudstjeneste
ved Nobukazu Imazu. Dåp og
nattverd. Takkoffer til: Menighetens
misjonsprosjekt.

Søndag 7. mai
4. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Konfirmasjon ved Nobukazu
Imazu. Takkofer til: Menighetens arbeid.
Søndag 7. mai
4. søndag i påsketiden
Kl. 13.00: Konfirmasjon ved Nobukazu
Imazu. Takkofer til: Menighetens arbeid.

Søndag 28. mai
Søndag før pinse
Kl. 11.00: Høymesse ved Gunnar
Kolaas. Nattverd.
Takkofer til: Menighetens arbeid.

Mandag 5. juni på Alvøen Hovedgård
2. pinsedag
Kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. NB! På Alvøen
Hovedgård. Nattverd. Takkoffer til:
Menighetens diakonale arbeid.
Søndag 11. juni
Treenighetssøndag
Kl. 17.00 (NB! Merk tiden):
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Nattverd. Takkoffer til: Kalfarhuset
oppfølgingssenter. Colla Voce og
”Bækkalokket” synger og spiller.
Søndag 18. juni
2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Hovedgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkofer til: Menighetens arbeid.

Søndag 4. juni
Pinsedag
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til: NOAS.

Kirkebenken

offer
Februar
05. 861			
12. Menighetsarbeidet
19. Bibelselskapet
26. Alpha Norge		

2 826,00
3 793,50
4 309,50
3 010,75

Mars
05. Menighetsarbeidet
12. Sjømannskirken
19. Menighetsarbeidet
26. Bjørgvin KFUK KFUM

3 748,75
4 192,50
4 823,50
2 040,50

April
02. KIA			

2 670,00

Kjøpesenteret er vår tids møtested. På
Kirkebenken på Vestkanten kan du hver
torsdag møte oss og snakke om alt mulig –
både åndelige spørsmål, personlige tema og
praktiske ting som opptar nettopp deg. Vi kan
også trekke oss tilbake på et møterom om
du har behov for en lengre samtale av mer
personlig art.
Du finner oss på Kirkebenken nesten hver
torsdag kl. 13.00 – 15.00 Hver tredje torsdag er
du velkommen til en god prat «på torget» med
vafler, syltetøy, rømme og kaffe. Da finner du oss
ved sittegruppen mellom Boots apotek, KappAhl
og Match (over Meny). De andre torsdagene er
vi på selve Kirkebenken like ved Big Bite. Se
kalenderen for detaljer.
Kirkebenken er et samarbeid mellom Olsvik og
Loddefjord menigheter.

Olsvik menighetsblad 5-2015 13

Det skjer i din kirke

Vi inviterer til temakveld:
Mandag 29. mai:
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.
Mer om temakvelder finner du på:
olsvik-kirke.no/temakveld

Sted: Olsvik kirke
Åpningstid: 12.00 – 14.00
Torsdagene 18. mai og 15. juni
Du finner alltid oppdatert informasjon på:
olsvik-kirke.no/kafe
Ta med matpakken og spis sammen med oss! Mange
synes det er kjekkere å sitte sammen med noen og prate
under måltidet enn å sitte alene. Vi spanderer kaffe/te og
litt søtt attpå. Det er ikke noe program – bare hyggelig
småprat. Med vennlig hilsen Heidi Merete, diakon i Olsvik,
og Astrid, frivilligsentralen.

Formiddagstreff

4. 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

Påskekonsert
Søndag 30. april
kl. 19.00 i Olsvik kirke
Sankta Sunniva Kammerkor, dirigent Tore Kloster
Colla Voce, dirigent Angela Vågenes
Anders Hellesund, saxofon
Brith Barsnes Bjordal, sang
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Inngang kr. 100,-
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Sommerkonsert med
Olsvik TenSing
Vi i Olsvik Tensing holder på å øve til den årlige
sommerkonserten som holdes i kultursalen på
Vestkanten, lørdag 10. juni og søndag 11. juni. Dette
er et sammenhengene dramastykke fylt med både
sang, band og flinke dansere! Forestillingen er for alle
aldersgrupper, og vi garanterer god stemning og en
begivenhet du sent vil glemme. Vi gleder oss masse til
konserten, og håper å se deg der!
Tidene for forestillingene er:
Lørdag: kl. 19.00
Søndag: kl. 13.00 og kl. 17.00

Vårtur torsdag 1. juni
Torsdag 1. juni blir det menighetstur
til Øygarden med fjordabåten M/S
Vestgar, som er den gamle rutebåten
som tidligere gikk mellom Bergen
og Øygarden før det ble broer og
veiforbindelse helt til Hellesøy.
Vi møter utenfor kirken kl. 09:50, og
bussen kjører kl. 10:00 til Solsvik kai
hvor M/S Vestgar venter på oss. Den tar

oss med på en tre timers tur fra Solsvik
til Ovågen. Vi returnerer fra Ovågen kl.
14:00 og ankommer kirken ca. 15:00 –
15:30.
Påmelding innen 15. mai til Brith
Barsnes Bjordal (905 24 773) eller
menighetskontoret (55 30 81 70). Pris kr.
500,– inkludert buss, båt og servering av
varm mat ombord.

Konfirmanter i Olsvik våren 2017
Kim Enrique Ferreira
Theodor Fredriksen
Emilie Magdalene Nygård
Eirin Didriksen
Morten Nordstrøm Grønbekk
Jolan Denis Roger Moutte
Bendik Bjørgen Johannessen
Marthe Sæle Westrheim
Karoline Kardos Hovland
Aleksander Sjursen
Camilla Torsnes
Naomi Michelle Sunde Ellingsen
Martin Ask Sellevåg
Elisabeth Klepsvik Svenningsen
Madelen Hole

Amalie Trengereid Teigstad
Amanda Sandland Aaland
Bobby Sundfør
Camilla Børve Nordgaard
Celina Elise Monsen
Colin-Christoffer Alfheim Tarberg
Hanne Løvstad
Isabel Weltzien Midthun
Kristian Berg Løland
Madeleine Aksdal
Mathias Hansen Thomassen
Silje Fagerheim Salthella
Steffen Sande Sætre
Tuva Dedekam Jansen
Vilde Sofie Gjertsen Langhelle

7. mai kl. 13.00

14. mai kl. 13.00

Ane Bach Landro
Julie Valdersnes Nilsen
Marte Trovåg Holten
Julie Marie Stensen
Simon Landro
Lena Eriksen
Julie Gjerstad Holsen
Kristian Olai Mjånes Kaastad
Benjamin Færestrand
Anna Bjørheim Methlie
Amanda Sundt-Bjordal
Alexander Tengren Askvik

Endre Oksnes Hille
Tina Marie Gilborne Nilsen
Malin Forthun Johannessen
Stine Sande Berg
Malene Marie Thorkildsen
Sofie Brigtsen Onarheim
Kevin Rokkones Waage
Martin Drotningsvik Hauge
Erlend Paulsen Sjurseter
Adrian Kristiansen Haukenes
Christian Bjerke Farstad
Mathias Antonio Hersvik Løland
Chris Okito Mukaya
Martine Hamre
Mathias Kjelby Antoniazzi

7. mai kl. 11.00

14. mai kl. 11.00

Hans Markus Øen
Tiril Askeland Soltvedt
Maryann Eriksen

Magnus Fjeldstad
Celine Haugland Hansen
Adrian Dahle

Julie Henni Solberg
Tuva Hopland
Hennie Husa
Patrick Solheim
Marius Wik Paulsen
Malin Nordvik Sjøvangen
Martine Hellevang Saltskår
Emma Høyland Martinussen
Anna Madeleine Vasaasen Sognnes
Lea Jacobsen
Jørgen Falch Lindqvist
Dina Mjelde
Marie Sofie Vasaasen Sognnes
Thea Kristin Bårdsen
Hanne Røkenes
Vilde Drønen
Leon Larsen
Synne Espedahl
Sebastian Jacobsen Matthews
Hanne Husa
Julie Ronesen Landaas
Aleksander Michael Minde
Katarina Glistrup Pedersen

6. mai kl. 11.00
Henrik Syvertsen Løtveit
Charlotte Nilsen
Andreas Natvik
Benjamin Holm
Christian Frich Mæhlum
Emma Waagard Renland
Frida Hope Pedersen
Helene Rygg Håkonshellen
Ida Marie Tonning
Katarina Turøy Bjørge
Lotte Karoliussen
Reinert Endal
Sandra Volden Johnsen
Simen Østhus Gundersen
Sofie Jørgensen Hellesund

6. mai kl. 13.00
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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

