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BLOMSTERGLEDE
SLIK BLIR OPPSATSENE TIL
HER ER DE!
ÅRETS KONFIRMANTER

Foto: Privat

Foto: Privat

Skogstjerne. Oppsatsen til søndag er klar og Bjørg Karin Husa viser frem en Skogstjerne hun
har plukket utenfor kirken. Den kom dog ikke med denne gang.

– Plukker det jeg synes
Siden hun begynte i 2008 har kirketjener i Olsvik, Bjørg Karin Husa, hatt
ansvar for blomsterdekorasjonen i
Olsvik kirke. At det er blomster på
alteret er kirketjenerens ansvar og i
mange kirker kjøpes ferdige buketter
eller oppsatser, men Bjørg Karin Husa
har valgt å lage til blomstene selv.
– Jeg bruker fredags ettermiddag på å
sette sammen blomstene. Jeg går gjerne
i blomsterbutikken eller utenfor kirken og
plukker de blomstene jeg synes er fine,
forteller Husa.
Hun er veldig glad for friheten hun har
fått til å bruke rommet og sette opp blom2 Olsvik menighetsblad 3-2017

stene slik hun liker. Og blomstene er
gjerne, sammen med kunsten i kirken, en
av de første tingene man legger merke til
når man kommer inn i kirken.
– Hvis blomstene er fine, så er det godt
å «hvile øynene» på dem. De tar heller
ikke bort oppmerksomheten fra det som
skjer, sier hun.
Blomster har en helt sentral plass i
kirken, og kan brukes til å fremheve og
understreke de forskjellige tidene og
stemningene i kirkeåret og ikke minst
de liturgiske fargene. I fastetiden holder
Bjørg Karin Husa det for eksempel ofte
veldig enkelt og bruker blomster som

holder seg lenge, mens på festdager kan
det bugne av blomster både på alteret og
i alterringen.
– Det er så mye en kan gjøre for å skape
stemninger med blomster. Jeg liker for
eksempel å bruke steiner eller steinblokker som en kontrast til blomstene.
Da får det et røffere uttrykk, forklarer
hun.
I tillegg til kontraster er Husa opptatt av
å skape en helhetlig komposisjon med
dekorasjonen.
– Jeg er ikke så opptatt av at blomsterdekoren skal være symmetrisk. Jeg

Foto: Privat

Klart for søndag. Bjørg Karin Husa gjør klar blomsteroppsatsene, før hun setter de i kjøleskapet så de
holder seg til gudstjenesten på søndag.

s er fint
liker å blande litt, gjerne en blomst på
ene siden av alteret, og så en annen
dekorasjon på gulvet. Blomster er
uansett ikke helt like, selv om det er
samme blomst, sier hun.
For at blomstene skal bli plassert slik
hun hadde tenkt på gudstjenestene,
så lager hun ofte instruksjoner til
vikarkirketjenerne som skal sette ut
blomstene.
– Til konfirmasjonsgudstjenestene gikk
jeg til og med så langt at jeg tegnet opp
et avtrykk på alteret for hvor og hvordan
blomstene skulle stå, humrer Bjørg Karin
Husa og legger til:

– Hvis jeg kommer på en gudstjeneste
og de er satt opp på en annen måte enn
jeg hadde tenkt, så klarer jeg heldigvis å
la være å fikse på de, ler hun.
Bjørg Karin Husa skulle ønske at flere
kirketjenere hadde større frimodighet til
å lage egne oppsatser og dekorasjon
som passer kirkerommet og årstiden.
En drøm hadde vært en stilling med et
overordnet ansvar for at alle kirkene
hadde flotte og tilpassede blomster.
– Blomster er så utrolig viktig og de gjør
så mye av seg. Bare tenk å komme til for
eksempel en begravelse, og så er det
ikke en eneste blomst der. Eller en vielse

hvor det ikke er noen blomster i det hele
tatt. Hvordan ville det vært?, undrer
Bjørg Karin Husa.
– Blomster har alltid vært med oss, og
kan uttrykke både glede og sorg - de
følger oss hele livet, avslutter hun.

Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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Litt kristen, eller superkristen?
Ofte hører jeg konfirmanter og andre
ungdommer si at de er kristen, men
ikke superkristen eller hyperkristen.
Og jeg har mange ganger lurt på hva
de legger i det begrepet. Kanskje
en tenker at en ikke er god nok til å
være ordentlige kristne. Kanskje en
tenker at de skikkelig kristne er en
spesiell mennesketype som oppfører
seg på en bestemt måte, som går på
gudstjenester hver søndag, leser
mye i Bibelen og bruker mye tid på
å be. Da er det lett å tenke at en ikke
strekker til. En tenker at slik er ikke
jeg, og kanskje man til og med tenker
at slik vil jeg ikke være. Samtidig tror
en gjerne på Gud og innser at man er
en synder som trenger tilgivelse.
Kanskje du har møtt på personer som
du syns er irriterende flinke kristne?
Kanskje har du en venn som snakker
mye om Gud? Du kjenner kanskje noen
som virkelig brenner for at andre skal
få høre om Jesus, som snakker åpent
med andre om tro som om det skulle
være det mest naturlige i hele verden.
Hvilke følelser vekkes i deg når du møter
slike mennesker? Kanskje blir du glad
på deres vegne. Det er i så fall veldig
flott! Men dessverre kan det skje fra
tid til annen at man rett og slett blir litt
misunnelig på disse som man kanskje
tenker er «ekstra kristne», populært kalt
superkristne.

Ulike spørsmål kan dukke opp: Hvorfor
har ikke jeg det slik? Hvorfor kjenner
ikke jeg like sterkt på Guds nærvær?
Hvorfor er ikke jeg like opptatt av at
andre skal få høre om Jesus? Hvorfor
er ikke jeg superkristen? Det man gjør
når man stiller seg selv slike spørsmål
er at man sammenligner seg med andre.
Man måler sitt eget engasjement, sin
egen tro opp mot andre. Da er veien
kort til å havne i en av to grøfter: Å føle
seg mislykket eller å føle seg bedre enn
andre.
Det er slitsomt å være kristen når man
sammenligner seg med andre. Spesielt
når man føler seg dårligere enn andre.
Og for de som har lyst å dele sitt
engasjement, kan det være sårt å bli
møtt med misunnelse og motstand, når
man egentlig bare har lyst til å være en
oppmuntrer og inspirator.
Jeg skal fortelle deg en god nyhet:
Ord som superkristen, litt kristen,
dårlig kristen eller god kristen er
menneskeskapte ord. Det som alt i alt
avgjør om du er kristen eller ikke, er om
du har tatt imot Jesus som din Herre og
frelser. Og dersom du ønsker å gi livet
ditt til Jesus, skal du få hvile i at det er
nok. Da er du en kristen, uansett om
du føler deg bra eller dårlig. Og når det
gjelder engasjement, er det ikke noe du
kan skape selv. Det blir skapt gjennom

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.
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.
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- Be for alle som opplever sommeren
som en vanskelig tid.

andakt

at du bruker tid med Gud, for eksempel
ved å lese i Bibelen. Å sammenligne seg
med andre er lite hensiktsmessig. Å søke
Gud er derimot svært hensiktsmessig.
For det er bare han som kan skape en
brann i oss, et ønske om at andre skal få
høre om Ham. Det er bare Han som kan
skape vekst i oss.
Tenk så flott det kan bli om vi kristne
kunne slutte å sammenligne oss med
hverandre, og heller hjelpe hverandre i
troslivet. I Romerbrevet kapittel 12 står
det mange gode ord om hvordan vi skal
leve sammen som kristne. Les det! Her
er en liten smakebit: «Elsk hverandre
inderlig som søsken, sett de andre
høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne,
men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen
Herren!»
Og til deg som kjenner at du har lyst til
å dele din tro og ditt engasjement med
andre. Vær frimodig! Bare se hva som
står i 1. Timoteusbrev 4,12: «La ingen
forakte deg fordi du er ung, men vær et
forbilde for de troende i ord og livsførsel,
i kjærlighet, tro og renhet.»
La oss ta vare på hverandre!

Tekst: Hans-Petter Dahl
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Martin Luther som salmedikter
Luther hadde aldri tenkt på å markere
seg som salmedikter i det hele tatt.
Som kirkereformator måtte han
reorganisere
gudstjenestelivet
i
sin kirke, og i denne sammenheng
var det helt nødvendig for ham å
tenke gjennom salmens plass i
gudstjenestelivet. Luther hadde en
meget forsiktig holdning til å reorganisere gudstjenesten. Han utelot
bare de ting han mente stred direkte
mot evangeliet, særlig offeraspektet
ved nattverden. Han fryktet for at ytre
uorden skulle føre til indre splittelse.
Han ønsket å ha gudstjenester for
alminnelige folk på tysk, selv om
han beholdt den latinske messen for
studenter. Formidling av evangeliet står
i sentrum av Martin Luthers teologi, og
prekenen ble dermed innført som viktig og
obligatorisk del av gudstjenesten. Både
evangeliets forkynnelse og nattverden
er nådemidler i luthersk teologi. Det
innebærer at lutherske gudstjenester kan
holdes uten nattverd, dersom evangeliet
blir forkynt. Lutherske prester formidler
evangeliet
gjennom
nådemidlene.
Og de ordineres ikke gjennom et sakrament som katolske prester. Dette
var en konsekvens av Luthers syn
på det allmenne prestedømmet. Alle
kristne er prester i kraft av dåpen. En
menighetsprest er bare en leder for de
andre kristne i menigheten. Det er ikke
presten, men hele menigheten som feirer
gudstjenesten. Luther ønsket at alle i
menigheten skulle være aktive deltakere
under gudstjenesten. Derfor ville han ha
inn tyske salmer i gudstjenesten.
Luther erfarte et radikalt brudd med
svermerne. Svermerne var spiritualister
som ønsket en direkte kontakt med
Gud utenom nådemidlene. Deres leder
var Thomas Müntzer. Han var svært
musikalsk og utgav en tysk, evangelisk
messeordning med tyske salmer og
antifoner, som er oversatt fra latin.
Müntzer påvirket sine tilhengere med
sin teologi gjennom dem. Dette vakte
stor oppsikt. Da følte Luther at hans
reformasjonsbevegelse trengte gode
evangeliske salmer som er forankret i
hans teologiske forståelse.
I løpet av høsten 1523 utarbeidet han
sin plan for aktualisering av menigheten
gjennom salmesang. Samme år fortalte
han sin trofaste venn Spalatin: «Etter
profetenes og kirkefedrenes eksempel

tenker jeg å skape tyske salmer for folket,
for at Guds ord også gjennom sangen
kan holdes opp hos folk. Vi søker diktere
overalt.» Likevel hadde han vanskelig
for å skaffe diktere. Derfor tok han selv
fatt. Det viste seg tydelig at Luther var en
dyktig dikter med full beherskelse av form
og rytme. Han var temmelig musikalsk
og underviste i musikk og metrikk som
ung professor.
For Luther var sang et utmerket pedagogisk hjelpemiddel. Både Luthers
salmer og lille katekisme bidro til at
folk fikk en dypere forståelse av hans
evangeliske kristentro. Men salmene
betyr mer for folk. Fordi de som verken
kunne lese eller skrive kunne lære seg
evangeliets glede ved å synge det.
Dessuten var rytmisk formede strofer
med enderim langt lettere å lære og
huske. Luther etterlot 36 salmer for
ettertiden.

For mange år siden kjøpte jeg Ragnar Grøms
bok «Guds rike vi beholder». Boken handler
om Martin Luther som salmedikter. Boken
har hjulpet meg til å fordype meg i Luthers
evangeliske teologi. Jeg ble svært glad da
jeg oppdaget at forfatteren bodde i Olsvik og
regelmessig gikk i Olsvik kirke.

nå må vi oss forbarme.
Dra ned til jord, det er min bønn
med frelse til den arme.
Og hjelp ham ut av syndens nød,
bekjemp for ham den bitre død
og gi ham livets gave.

Nå fryd deg, kristne menighet
Oversatt av Ragnar Grøm

Og Sønnen lød sin Faders ord,
kom ned til meg med glede.
En fager jomfru ble hans mor,
han selv min bror her nede.
Dog skjulte han sin sanne makt
og tok på seg min ringe drakt,
å fange djevelen var hans akt.

Nå fryd deg, kristne menighet,
rop høyt av fryd og glede,
så vi med tro og enighet
kan prise Gud og kvede
om alt hans verk og vise råd
og om hans store frelsesdåd
som kostet ham så meget.

Han sa, min venn, hold fast ved meg,
så lykkes det i tide,
for jeg vil gi meg helt for deg,
ta kampen opp og stride.
Nå er jeg din, og du er min,
så hvor jeg går, blir du med inn,
og aldri skal vi skilles.

I djevelens snare satt jeg fast,
min skjebne var beseglet,
hårdt plaget av min synd og last,
fra fødselen av forfeilet.
Og stadig dypere sank jeg,
det fantes ikke godt i meg,
for synden hadde seiret.

Om fienden gyter ut mitt blod,
berøver selve livet,
så la det bli din faste tro:
ditt beste var motivet.
Unskyldig går jeg hen og dør
og bærer bort din syndebør
så du kan være salig.

Mitt gode verk gjaldt ei for Gud,
selv det bar syndens stempel.
Min vilje hatet Herrens bud
og vraket hans eksempel.
Fortvilet var jeg, full av angst,
for jeg var dødens sikre fangst
på vei mot evig pine.

Tilbake til min himmelsal
drar jeg ifra det lave,
og derfra som din Mester skal
jeg gi deg Åndens gave.
I trengels tid vil han gi trøst
og lære deg min sanne røst,
ja lede deg på sannhets vei.

Da ynket Gud seg over meg
i evighetens morgen,
bestemte å forbarme seg
og hjelpe meg i sorgen.
Hans hjerte slo på fadervis
for meg og skydde ingen pris,
men ofret selv det beste.
Han talte til sin kjære Sønn:

Hva jeg på jord har lært og gjort,
det skal du også lære.
Guds rike vokser derved stort,
hans navn til pris og ære.
Men vokt deg vel for verdens bud
som skjemmer ut din skatt fra Gud,
det bør du ha i sinne.

Tekst: Nobukazu Imazu
Foto: Bjarne B. L. Andersen
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Lederens hjørne
ved menighetsrådsleder Arthur Pilskog

Konfirmasjonsdagene i mai! Vårens
vakreste eventyr!
Er uttrykket oppbrukt? Jeg er ikke
sikker på det, når vi tenker på alle de
festkledde og spente menneskene
som fylte Olsvik kirke i løpet av seks
ulike konfirmasjonsgudstjenester nå
i mai. Det var høytid og forventning.
Det kjempefine været spesielt i helgen
5. og 6. mai, satte selvfølgelig en
ekstra fin ramme om det hele. Ikke
bare for de spente og lett nervøse
konfirmantene, men for alle som
var med dem under gudstjenesten.
Det var en fin opplevelse og en unik
begivenhet fordi dette er noe som
skjer bare en gang i livet. Dette gjør
den verdifull.
Og menigheten håper at alle som tok
del fikk med seg at budskapet også er
unikt og gjelder hele livet. Vi ønsker
alle konfirmantene Guds velsignelse
med på veien videre gjennom livet.
Velkommen til kirken enten det blir i
Olsvik eller andre steder.
Olsvik Menighets Åpen barnehage
Styrer i Olsvik Åpne barnehage, Nina
Angeltveit, har sagt opp sin stilling.
I mer enn 9 år har hun vært med å
gjøre Olsvik Åpen barnehage til en
trivelig barnehage. Menighetsrådet
takker henne på vegne av hele
menigheten for den samvittighetsfulle
og faglig dyktige måte hun har vært
med å etablere en velfungerende
menighetsbarnehage.
Olsvik
menighetsråd ønsker henne lykke til
videre i livet, og spesielt med tanke på

VI TRENGER
VI TRENGER
FRIVILLIGE.
FRIVILLIGE.
Har du tid til åHar
brydu
deg
tidog
til lyst
å bry
til deg
å utvikle
og lyst
deg?
til å utvikle deg?
Årlig besvarerÅrlig
vi omkring
besvarer
200
vi000
omkring
henvendelser
200 000 henvendelser
på telefon
på telefon
og internett, likevel
og internett,
er det en
likevel
av tre
er som
det en
ikke
avfår
tresvar.
som ikke får svar.
Les mer og meld
Lesdin
merinteresse
og meld på
din interesse på
kirkens-sos.nokirkens-sos.no

Å snakke med folk
Å snakke
om livet
med
gir folk
mening.
om livet gir mening.
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at hun i høst begynner videreutdanning
i pedagogiske studier. Samtidig har
Carly Ann Bowerman meldt at hun
også slutter til sommeren. Hun har
vært en viktig medarbeider med god
faglig kunnskap og stor interesse for
arbeidet gjennom mange år. Vi takker
for godt fellesskap og innsats i Olsvik
menighet. Og ønsker Carly Ann lykke
til videre.
Utfordringen blir nå å videreføre den
kvalitet som er etablert. Menighetsrådet er i allerede i prosessen med å
søke deres etterfølgere.
Åpen barnehage holder åpent til
skoleferien begynner, og åpner igjen
i august.
Sommeren 2017
Vi er heldige som har konfirmasjonen
i mai og kan glede oss over det
gode været. Det minner oss om at
sommeren er kommet nærmere og
det betyr at kirkens vanlige aktiviteter
roer seg, før de igjen tar til i august.

Hilsen fra
konfirmantene
Min forberedningstid til konfirmasjonen
ble hjelpeleder på søndagsskolen,
siden jeg kun har treningsfri på
søndager. Tiden som hjelpeleder ble
både utfordrene, lærerik og en hyggelig
tid for meg.
Olsvik kirke har et fantastisk personale, som
er glade, inspirerende og imøtekommende.
Jeg synes Hans Petter gjorde en god
jobb, slik at vi som var hjelpeledere på
søndagsskolen skulle trives og ha en
hyggelig konfirmasjonstid. Vi var jo bare fire
som var hjelpeledere. Og på grunn av det
tror jeg vi hadde det ekstra kjekt sammen
med alle barna på søndagsskolen. Vi
tegnet, puslet puslespill, sang sanger og
Hans Petter leste historier fra Bibelen
til barna. Vi hadde også en hyggelig
konfirmasjonsleir i høst til Kvamshaug som
ligger på Kvamskogen.
Så jeg vil med dette takke hele teamet i
Olsvik kirke for en minnerik konfirmasjonstid
og en flott konfirmasjonsgudstjeneste.
Tekst: Erlend

Søndagsgudstjenestene i år som
tidligere år, blir annen hver helg,
vekselvis i Olsvik og i Loddefjord. Se
gudstjenestelisten her i menighetsbladet og i avisene. Våre prester og
kantor deltar i Loddefjord.
Vi ønsker alle Menighetsbladets
lesere en riktig god sommer.

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.

Konfirmanter 6. mai kl. 11.00

Foto: Reimers Foto

Konfirmanter 6. mai kl. 13.00

Foto: Reimers Foto
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Konfirmanter 7. mai kl. 11.00

Foto: Reimers Foto

Konfirmanter 7. mai kl. 13.00
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Foto: Reimers Foto

Konfirmanter 14. mai kl. 11.00

Foto: Reimers Foto

Konfirmanter 14. mai kl. 13.00

Foto: Reimers Foto
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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

Heine
Polden

Cathrine
Polden Misje

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
www.bergenogomegn.no

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

AVD. SOTRA

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
Didrik Rønnestad Glesnes
Julie Gjerstad Holsen
Tuva Dedekam Jansen
Chris Okito Mukaya
Bobby Sundfør
Maren Albriktsen
Jonas Berland
Marius Blom Dubruille
Matias Meidell
Oliver Stöckel-Kvamme
Natalie Fløholm
Adrian Stormark Hauge
Olav Robberstad-Jakobsen
Oline Silnes-Tærud
Leah Emilie Riisøen Gundersen
Mathias Opazo Linga Thomsen
Evy Rose Viken
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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

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

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

Administrasjonsleder
Bjarne B. L. Andersen
55597196/40064327
bjarne.andersen@
bergen.kirken.no

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
Emili Henriksen
Loddefjord kirke
Josefine Vad
Mariakirken
Theodor Vad
Mariakirken
Adriana Vad
Mariakirken
Olav Andreas Havsgård Algrøy
Nygård kirke
Frøya Bahus Hjelle
Loddefjord kirke
Johanna Heggheim Lunde
Naustdal kirke

døde
Magnar Jostein Lund
Kirsten Margrethe Rød Larsen
Toril Hofstad
Unni Austrheim
Åge Tobias Grødem
Leif Akse
Haldis Marie Berland
Ingrid Ulvedal
Ada Gabrielsen

vigde
Elisabeth Eide og
Arild Roy Sæther Johannessen

Gudstjenester i Olsvik kirke
Søndag 11. juni
Treenighetssøndag
Kl. 17:00: Gudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Nattverd. Takkoffer
til Kalfarhuset oppfølgingssenter.
Sommeråpning for alle i Olsvik
menighet! Koret Bækkalokket har sin
sommerkonsert i sammenheng med
minigudstjenesten. Grilling etterpå.
Søndag 18. juni
2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetens arbeid.
Søndag 2. juli
4. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetens arbeid.
Søndag 16. juli
Aposteldagen
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetens arbeid.

8. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetens arbeid.

13. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Presentasjonsgudstjeneste
ved Nobukazu Imazu. Takkoffer til
Familie & medier - Kristent medieforum.

Søndag 13. august
10. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Høymesse ved Gunnar
Kolaas. Dåp og nattverd. Takkoffer til
Menighetens arbeid.

Søndag 10. september
Vingårdssøndagen
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til NLA Høgskolen.

Søndag 20. august
11. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Familiegudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetens arbeid.
Samlingsgudstjeneste og markering av
oppstart for høsten

Søndag 17. september
15. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetens arbeid.

Søndag 27. august
12. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetens arbeid.

Søndag 3. september

Søndag 30. juli

Søndag 24. september
16. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Høsttakkefest ved Gunnar
Kolaas. Dåp. Takkoffer til Norges KFUKSpeidere.
Søndag 1. oktober
17. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetens diakonale
arbeid.

Kirkebenken

offer
April
02. KIA			
09. Samtalesenteret
13. Menighetsarbeidet
16. Okhaldunga hospital
17. Menighetsarbeidet
23. Søndagsskolen
30. Menighetsarbeidet

2 670,00
2 960,00
1 091,25
4 526,25
1 343,75
4 638,25
1 251,13

Mai
06. Menighetsarbeidet
06. Menighetsarbeidet
07. Menighetsarbeidet
07. Menighetsarbeidet
14. Menighetsarbeidet
14. Olsvik Tensing
21. Nådehjemmet		

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.

4 070,00
5 320,50
4 584,10
5 033,70
5 583,50
8 707,45
3 854,75

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.
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Det skjer i din kirke
Basar 2017
Loddsalget til høstens basar i Olsvik kirke er i gang,
og loddbøker kan hentes på menighetskontoret.

Våre barnekor

Småbarnssang, for
1-3-åringer, starter
opp med forteller- og
sangstund, onsdag 6.
september kl. 17.30
Olsvik MiniSing, for 3-6-åringer,
starter opp onsdag 23. august kl.
17.30.
Shine, for 6-10-åringer, starter opp
onsdag 6. september kl. 16.30.

Sted: Olsvik kirke
Åpningstid: 12.00 – 14.00
Torsdag 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
Olsvik menighet ønsker velkommen til høstens
formiddagstreff! Vi starter opp i september og treffene
er fra klokke 12.00 til 14.15. Det blir underholdning,
servering, lotteri og andakt.
7. september
Musikkomsorgsarbeider Fredrik Elholm.
Andakt, Heidi Merete Baird
5. oktober
«Sterk og stødig», fysioterapitjenesten ved Mette
Cogorno. Andakt, Hans-Petter Dahl
2. november
«Dra te’ sjøs», Bergen Vest seniorteater
Andakt, Gunnar Kolaas
7. desember
Korkonsert med mannskoret Forum, dir. Bjørn
Bergmann. Andakt, Heidi Merete Baird
Velkommen!
Trenger du/dere skyss, ring Brith Barsnes
Bjordal (905 24 773) eller Bjarne Andersen på kontoret.
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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

ALPHA-kurs
Høsten 2017 har vi gleden av å invitere
til ALPHA-kurs i Olsvik kirke. ALPHA
er et konsept, som gir mulighet for
åpent fellesskap om viktige livsspørsmål, der vi sammen kan bli kjent
med Bibelen som Guds ord.
ALPHA passer for alle som er interessert!
I Bjørgvin har mange menigheter deltatt
med ALPHA-kurs og flere har arrangert
det om igjen og om igjen. Dette er
for dem som ønsker å undersøke
mer hva den kristne tro er. Det kan og
være en hjelp til å børste støv av en skjult
tro. ALPHA kan også gi mulighet for nye
i menigheten til å bli inkludert i et fellesskap. Med andre ord ALPHA er for alle,
også de som ikke er aktive i menigheten.
ALPHA gir mulighet til å invitere venner
og naboer med på en «reise» i Guds
ord. Mange har erfart at forkynnelsen/
undervisningen og fellesskapet skaper
nytt liv i troen. I ALPHA kan du delta med
det engasjementet du vil og de som er
ledere har et ansvar for å få deg til å
trives.
Fredag 1. september har vi en samling
for alle som har en oppgave under
kurset. Dette for at vi skal ha en felles
forståelse av de ulike oppgavene vi har.
Denne kvelden vil ALPHA Norge ha
ansvar for.
Torsdag 7. september blir selve oppstarten, der vi inviterer til åpen introduksjonssamling med middag for alle
som er nysgjerrig på hva ALPHA kurs

er. Her vil koret Colla
Voce delta sammen
med oss. Tema for
kvelden vil være «Kristendommen kjedelig, usann og irrelevant?» Dette er
en kveld som gir nettopp deg, mulighet til
å invitere med noen du tror kan ha glede
av å delta på et ALPHA kurs.
Kurset vil være torsdager fra kl. 19.00
til 21.30. Alle kurskveldene begynner
med at vi spiser kveldsmat sammen, har
felles sangstund, deretter undervisning
og samtalegrupper før vi møtes til felles
avslutning i kirkerommet.
Vi har spurt Normisjon region Hordaland
ved Svein Høysæter og Kari og Svein
Inge Myhr om å ha ansvar for undervisningen. De sier de er stolte over å
kunne delta, og gleder seg til å være
sammen med oss. I tillegg til dem vil
Annie Schaug og Arthur Pilskog fra Olsvik
menighet være med. Svein Høysæter er
tidligere prest i Samnanger og pastor
i Norkirken Bergen. Han arbeider nå
som fellesskapsutvikler i Normisjon.
Han har i mange år drevet ALPHAarbeid i Bjørgvin Bispedømme. Kari
og Svein Inge Myhr har ledet ALPHAarbeidet i Arna Kyrkjelyd i mange år.
De har undervist i flere sammenhenger
i Hordaland og Sogn og Fjordane. I de
senere årene har de vært medarbeidere
for ALPHA Norge.
Vi håper mange vil delta på ALPHAkurset. Her kan vi bli bedre kjent med

Bibelens ord og bedre kjent med andre
i Olsvik menighet. Det vil gi mulighet til
å kjenne seg som en del av fellesskapet,
en menighet kan gi.
For at vi skal kunne gjennomføre kurset
trenger vi engasjerte medarbeidere.
Vi håper mange tar i mot invitasjonen
til å delta, samt være gruppeledere,
forsangere, spille til felles sang, etc.
Forberede et enkelt kveldsmåltid er
en oppgave vi tenker å fordele mellom
deltagerne, slik at alle kan delta i
undervisningen. For planleggingens del
trenger vi at nettopp du melder deg og
gjerne innen 20. august 2017.
Kateket Hans-Petter Dahl og Liv Berit
Pilskog har ansvar for planleggingen
så langt, og ønsker nå at flere vil være
med og ta ansvar for at vi skal kunne
gjennomføre kurset. Vi vil også invitere
noen av våre søstermenigheter til å
delta.
Velkommen til å delta i ALPHA-kurset!
Påmelding finner du på olsvik-kirke.
no/alpha. Er det noe du lurer på er det
bare å ta kontakt med Hans-Petter Dahl
(hd268@kirken.no, 97167683) eller
Liv Berit Pilskog
(livberitpilskog@bkkfiber.no, 98239277).
Les alt om alpha-kurset på
olsvik-kirke.no/alpha
Tekst: Liv Berit Pilskog

Sommerleir på Wallemtunet
Leir er spennende!
Bli med på lek og moro, grilling, fjellturer,
fotball, volleyball, sporløp, spennende
kubbespill-kamper og mye annen moro!
På leir treffer du gamle og nye venner.
Det er godt fellesskap, aktiviteter og
samlinger der vi får høre spennende
fortellinger fra Bibelen.
Sommerleirene på Wallemtunet er et av
årets store høydepunkter, og leirstedet
ligger i flotte naturomgivelser på
Kvamskogen.

Sommerleir 7-10 år
søndag 25. til tirsdag 27. juni 2017
Pris: 500,Sommerleir 11-14 år
onsdag 28. juni til løradg 1. juli 2017
Pris: 700,Meld dere på til:
bergen@sondagsskolen.no
eller telefon 907 72 703
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Lik oss på

Støtte menighetens arbeid?

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

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

Sett inn logo her

Givertjeneste

olsvik-kirke.no/gave

tilpassetfor
de alle
betalerne
automatisk
betaling
regningene
Medøremerke
et av
valgfritt
beløp, og sine.
til og med
Vi harsom
alltid ønsker
vært avhengig
av god støtte
OlsvikAvtaleGiro
kirke har er
aktiviteter
banken
at de fastemedlemmer.
regningene
betales
fra kontodeler
på forfallsdato.
det til spesifikke
av menighetens
fra menighetens
Det
koster direkte
aldre,denne
og er enløsningen
viktig aktørbesørger
i nærmiljøet.
får vårt
godgode
oversikt
ved
at du får
minst
7 dager
før forfall,
kvittering
med forklarende
Bruk svarkupongen
under eller
å varsel
bygge og
drive
menighet,
og det ogarbeid.
For åDu
drive
arbeid
trenger
tekst
kontoutskriften.
vi ikke
barepå
frivillige,
men også faste er mange av våre tiltak vi aldri kunne gå inn på olsvik-kirke.no/gave.
givere som kan støtte oss økonomisk. gjennomført om ikke det hadde vært for
støtte ut over det vi får fra det offentlige.
Vi har satt opp fast givertjeneste med Tusen takk for gaven du gir!
Med vennlig hilsen
avtalegiro gjennom Profundo. Du kan gi
<Organisasjonens navn>

AvtaleGiro er tilpasset de betalerne som ønsker automatisk betaling av

Fyll ut svarkupongen
nedenfor.
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
PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense til kr. 1 000,- per trekkmåned, for å ta høyde for eventuelle fremtidige endringer.
kontoutskriften. 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
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

