KUNST- OG KULTURUKEN
20 ÅR I ÅR!
SE DET FLOTTE PROGRAMMET
MAGNE FURUHOLMEN ER EN
AV ÅRETS UTSTILLERE

Olsvik kirke
NR 4 2017 - 33. årgang

ELSE MARIE JAKOBSEN foran alterteppet

GRAFIKK av El

Kulturuken og Olsvikut
Hvem skulle ha trodd at vi skulle holde
på i 20 år?
Da kunst- og kulturkomiteen arrangerte
den første Olsvikutstillingen i 1997,
trodde vi det skulle bli med den
ene gangen. Bakgrunnen var at
Menighetsrådet hadde problemer
med å fullfinansiere alterteppet som
var bestilt fra billedveversken Else
Marie Jakobsen. Men da kom Else
Marie med en ide: – Hvorfor ikke lage
en kunstutstilling? Jeg skal komme
med bilder. Overskuddet kan hjelpe
dere å dekke utgiftene, sa hun. Og slik
ble det. Det ble kunstutstilling og en
beskjeden kulturuke.
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Menighetsrådet gikk inn for årlig
kulturuke
Den første Kulturuken og Olsvikutstillingen samlet en god del mennesker.
Menighetsrådet mente derfor at dette var
noe å satse på. Kunst- og kulturkomiteen
ble bedt om å arbeide for et årlig arrangement, en kulturuke Hensikten skulle
være å åpne kirken for god kunst
og godt kunsthåndverk og tilby ulike
kulturelle arrangementer til menigheten:
Konserter, foredrag, barneprogram,
debattkvelder. Arbeidet skulle gjøres på
frivillig basis. Overskuddet skulle tilfalle
fondet for utsmykking av kirkerommet.

En lang rekke utstillere
I disse 20 årene har en lang rekke
av landets beste kunstnere og brukskunstnere stilt ut arbeidene sine i kirkens
underetasje og i kirkerommet. De kulturelle aktivitetene har vært mange
og ulike, og har samlet folk både fra
nærmiljøet og fra Stor-Bergen til gode
opplevelser, samtaler og ny inspirasjon.
Eget utsmykkingsfond
På oppdrag fra Menighetsrådet har
Kunst- og kulturkomiteen arbeidet for
å skaffe utsmykking til kirkerommet. I
disse årene har vi fått alterteppe av Else
Marie Jakobsen, keramiske skulpturer
av Ingun Dahlin og Baas Vlam, og

llen Kalvig

MAGNE FURUHOLMEN

tstillingen 20 år
til sist glasskunst av Kjell Nupen. De
innsamlede midlene (utsmykkingsfondet)
har ikke vært betydelige nok til dekke
kostnadene ved innkjøp av kirkekunsten.
Men når menigheten har søkt om midler
fra andre instanser, har det å kunne vise
til egeninnsats, vært en god brekkstang.
Seminar om kunst og kultur
I forbindelse med 20-års markeringen
arrangerer Kunst og kulturkomiteen
et seminar i samarbeid med Bjørgvin
Kirkeakademi. Vi ønsker å belyse betydningen av kunst og kultur i kirken og gi
inspirasjon til bruk av ulike kunstformer.
(Se programmet for seminaret). Ulike
personer med erfaring fra kulturarbeid

i og utenfor kirken, vil delta. Samtidig
ønsker vi å hedre to kunstnerne som har
levert betydelige bidrag til utsmykkingen
av Olsvik kirke: Kjell Nupen og Else
Marie Jakobsen.
Magne Furuholmen om Kjell Nupen
Magne Furuholmen, selv kunstner og
musiker, var i sin tid elev av Kjell Nupen.
I samtale med Gunnar Danbolt vil han
fortelle om dette samarbeidet. Hjørdis
Danbolt, kunsthistoriker og brukskunstner, vil holde foredrag om Else
Maries kirkekunst.
Takk til frivillige
Å arrangere Kulturuken

og

Olsvik-

utstillingen medfører mye arbeid av ulikt
slag, alt fra kontakt med kunstnerne og
aktørene til rydding av stoler. Kunstog kulturkomiteen er helt avhengig
av personer i menigheten som tar på
seg oppgaver for å gjennomføre av
Kulturuken. Komiteen takker alle som
gjennom 20 år har hjulpet med tekniske
oppgaver, med lys og lyd, kaféarbeid og
kakebaking, vaktarbeid og opprydding.

Tekst: Reidun O. Andersen
Olsvik menighetsblad 4-2017 3

Jakob – den lange veien hjem
Han lurte broren og rømte landet.
Han slåss med Gud.
Han brukte et helt liv på å komme hjem.
Fortelleren
Helga
Samset
og
musikeren Jonas Kilmork Vemøy
(trompet) kommer til Olsvik kirke
med forestillingen « Jakob – den
lange veien hjem». Fortellingen er en
klassiker fra Det gamle testamente og
en del av den store fortellingen som
har gått fra slektledd til slektledd,
både i den kristne og den arabiske
verden. Den er dramatisk, spennende
og gåtefull. Jakobs kamp er på en
måte et bilde av våre liv – helt uten
filter. Her er Kjærlighet og svik, kamp,
tilgivelse og forsoning.
I et enkelt språk, tett på det bibelske, gir
Helga Samset liv til Jakobs dramatiske
reise. Kilmork Vemøys trompet lager
sterke og meningsfulle lydkulisser som
levendegjør fortellingen.

Jakobs historie kaster
lys over temaer som
livsmestring og livsforståelse. Hva er Guds
nærvær og fravær i
livet? Hvordan uttrykkes
nåden i Jakobs livsreise?
Helga
Samset
er
en profesjonell forteller, og den første
som
fikk
Statens
Kunstnerstipend
for
fortellerkunst.
Forestillingen er laget på
oppdrag fra Kirkerådet i
forbindelse med Lutherjubileet, og vil bli vist
over hele landet.
Helga Samset har laget flere produksjoner både med bibelske og andre
motiver. Hun høster stor anerkjennelse
for forestillingene sine og blir invitert til
kjente scener i Oslo og til å samarbeide

med ulike kunstnere.
Olsvik kirke, mandag 23. oktober
kl 19.00. Pris kr 100.-

Tipp og Topp
Tipp og Topp er to klovner som tuller og tøyser og prøver
å trylle!
Og så lurer de på så mye rart. Sammen prøver de å finne ut
av små og store spørsmål sammen med barna i kirkerommet.
Klovnenes lekenhet, nysgjerrighet og ganske naive spørsmål
er utgangspunktet for disse forestillingene. Tipp og Topp tar
opp sentrale tema i den kristne troen på en kreativ måte som
engasjerer de yngste.
Forestillingen passer for barn fra 3 til 10 år.
Barnekorene Shine og MiniSing blir med og åpner med en
liten konsert.

Forstillingen vises tirsdag 24. oktober kl. 17.00
Billetter: 50,- for barn/voksne og kr. 150,- per familie
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Vakker og storslagen jazzmesse
Fredag 27. oktober inviterer vi til
konsert med Duke Ellingtons vakre
og berømte jazzmesse. Den fremføres
av Sotra Reviderte, med sin dirigent
Olav Sørheim, og Sotra Storband som
ledes av Stein Roseth.
— Jeg oppfatter meg selv som en
budbringer, sa Duke Ellington da han
arbeidet med sine Sacred Concerts.
Tidligere hadde Ellington ikke
gitt
særlig uttrykk for nærhet til kirken. Men
da han som 66-åring, ble bedt om å
komponere musikk som skulle fremføres
i større kirker i USA, ble han inspirert
og aksepterte oppdraget. I årene 1966
til 1974 turnerte han og bandet USA og
Europa med tre Sacred Concerts. Han
brukte ulike solister, en av dem var den

svenske sangerinnen Alice Babs. I de
første årene kunne innholdet i de tre
konsertene være lite fastlagt. Innholdet
varierte fra gang til gang.
I 1993 utarbeidet
den danske komponisten John Høybye sammen med
storbandlederen Peder Pedersen, en
komplett
konsertversjon basert på
innholdet i de tre konsertene. I dette
arrangementet har koret en vesentlig
rolle. Det er jamstilt med storbandet og
fremfører store korsatser med krevende
solopartier. Verket består av ti satser.
Foto: William P. Gottlieb.

Olsvik kirke
fredag 27. oktober kl. 20.00

Salmestafett

Colla Voce, Biskopshavn vokal, Sund
blandakor og dansere fra Tango
Abrozo.
Tango Abrozo består av Solveig Eline
Jansen og Bogdan Ududec, som er
med i danseklubben i det Argentiske
tangomiljøet i Bergen.
Koret Colla Voce – ”følg stemmen”.
Er det nye koret tilhørende i Olsvik
som ble startet høsten 2016. De øver
i Olsvik kirke, mandager 19.30-21.30.
Korets aldersgrense er fra 20 år og
oppover. Vi er for øyeblikket noen titalls sangglade med godt humør, god
spredning i alder, passelige ambisjoner
og masse entusiasme. Koret er innmeldt
i korforbundet. Dirigent: Synnøve W.
Haaland.

Biskopshavn vokal øver i Biskopshavn
kirke. Målet til koret er å bidra til gode
musikalske opplevelser for dem vi
opptrer for. Enten det er i Biskopshavn
kirke eller på et gatehjørne. Koret består
av personer i nabolaget som liker å
synge. Vi er en del av menighetsarbeidet.
Stor takhøyde og lav terskel gir rom
for at mange føler seg hjemme i koret.
Et variert reportoar der tradisjonell og
moderne kirkemusikk, rytmisk musikk
og folkemusikk synges side om side.
Koret ble etablert i 2011, ca 30 aktive
sangere. Dirigent: Katrine Bachmann
Thorstensen.
Sund blandakor ble stiftet i 1974 og har i
dag ca 41 sangere. Koret øver i Kausland
kyrkjehus. Koret har et variert reportoar
innen flere sjanger. Salmer, viser fra
inn og utland, spirituals, folketoner
osv. Koret deltar på ulike arr. som
kirkekonserter, pensjonisttreff, kulturarr.
og ulike jubileumskonserter, osv. Korets
dirigent: Ann Jorunn Hillersøy
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Olsvikutstilling
Kazuri-smykker. Også i år
vil Kazuris vakre, håndlagede
smykker være å finne på
Olsvikutstillingn. Kazuri er en fair
trade-bedrift der enslige mødre
lager smykker og maler dem i
sterke, vakre farger.

Det er stor bredde i de kunstneriske
uttrykksformene ved årets Olsvikutstilling
som omfatter: bildende kunst, smykker, glass,
keramikk samt tekstiltrykk og skinntrykk.
Det er arbeider fra seks bildende kunstnere: Kjell
Nupen, Magne Furuholmen, Åke Berg, Ellen M
Kalvig, Kjell Thorjussen og Kari Rindahl Endresen.
Fem brukskunstnerne stiller ut sine arbeider.

Program for Kulturuken
Lørdag 21. oktober. Kl. 14.00. Åpning av Kulturuken og
Olsvikutstillingen. v/ordfører Marte Mjøs Persen. Musikalske
innslag. Olsvik TenSings dramagruppe.

en perfekt blanding av popperler med jazzvendinger, mens
andre mener hun kan bli hele Norges favorittartist! Pris kr.
150,-

Søndag 22. oktober. Kl. 11.00. Ung messe
v/Gunnar Kolaas og Olsvik TenSing

Tirsdag 24.
oktober. Kl. 17.00.
Familieforestillingen:
«Matpakken – mat for
hjertet». (Søstrene
Trætteberg). Tipp og Topp
er to klovner som tuller og
forsøker å trylle. De lurer på
mange ting. På en kreativ
måte tar Tipp og Topp opp
sentrale spørsmål i den
kristne troen. Barnekorene
MiniSing og Shine. Dirigent
Brith Bjordahl Barsnes, Ved flygelet Sven-Ove Rostrup.
Passer for barn mellom 3 og 10 år. Pris kr. 50.- maksimalt kr.
150 pr. familie.

Kl. 18.00. Sang/salmestafett. Allsang. Dans.
Tre aktive blandede kor fremfører eget program. De synger
også sammen og leder allsangen med publikum. Det blir også
en dansegruppe. Korene er: Colla Voce, Olsvik menighet;
Sund blandakor, Sund menighet; Biskopshavn Vokal,
Biskopshavn menighet.
Pris kr. 100.Mandag 23. oktober. Kl. 19.00. Forestillingen «Jakob den lange veien hjem». Helga Samset som er profesjonell

forteller, dramatiserer historien om Jakob fra Det Gamle
Testamentet, sammen med musikeren Jonas Kilmork Vemøy.
Det er en fortelling om slektskap, omkamp og svik, kjærlighet,
lengsel og forsoning. Før forestillingen blir det minikonsert
med Marthe Wang og musikere. Marthe Wang har på kort tid
blitt artisten alle snakker om. Musikken har blitt beskrevet som
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Onsdag 25. oktober. Kl.
10.00 – 16.00 «Kunst
og kultur i kirken».
Dagsseminar i samarbeid
med Bjørgvin kirkeakademi.
Foredragsholdere: Margunn
Sandal, prosjektleder for
kirkens kulturmelding og
kunsthistoriker Hjørdis
Danbolt. Kunstneren
Magne Furuholmen forteller
om sitt samarbeid med
Kjell Nupen i samtale
med professor Gunnar Danbolt. Paneldebatt. Ragnhild
Gudbrandsen, skuespiller. Jan H. Landro, forfatter og kritiker,

gen 2017
Hjørdis Danbolt viser skinntrykk og tekstiltrykk.
Linda Mowinckel Nilsen og Elisa Helland Hansen
stiller ut brukskeramikk.
Knapstad Glass frå Kristiansand viser glass og fat
i ulike fargenyanser.
Kazuri som er representant for fair trade, kommer
med håndlagede smykker i sterke farger frå
Afrika.

Kimchi-krukke, laget av Elisa
Helland-Hansen, til fermentering
av grønnsaker. Høyde 22 cm,
diameter 17 cm.

Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder av Kirkelig Fellesråd,
Margunn Sandal, sokneprest. Omvisning på Olsvikutstillingen.
Enkel lunsj i våpenhuset. Pris kr. 250.-. Påmelding til Olsvik
menighetskontor tlf: 55597196, eller: olsvik.menighet.
bergen@kirken.no
Torsdag 26. oktober
«Vår eldste og vår nyeste kirke.»
Busstur til Mariakirken, med omvisning ved professor Gunnar
Danbolt, buss til Knarvik kirke, der det blir minikonsert og
lunsj. Påmelding, innen lørdag 21. oktober til olsvik.menighet.
bergen@kirken.no eller tlf. 400 64 327. Start fra Olsvik kirke
kl. 10.00. Minimum 20 personer. Pris kr. 300.Fredag 27. oktober. Kl. 16.00. Duke Ellingtons «Sacred
Concert». En storslagen og vakker konsert som fremføres
av vokalensemblet Sotra reviderte, dirigent Olav Sørheim og
Sotra Storband, dirigent Stein Roseth. Billetter: Kr. 250.

Søndag 29. oktober. Kl. 11.00. Høymesse v/Nobukazu
Imazu.
Kl. 16.00. Kulturuken avsluttes.

Åpningstider
Lørdag:
Søndag:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

14 - 19
13 - 18 og etter konserten
17 - 19 og etter forestillingen
17 - 20
17 - 19
17 - 20
17 - 19 og etter konserten
14 - 19
13 - 16

Følg med på olsvik-kirke.no/kulturuken
for detaljert program og ev. endringer.
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Kjære Gud,
jeg har det ikke godt
Hvordan er det å gå til gudstjeneste
på julaften, når far ligger full hjemme
og mor er på ferie i Thailand? Hva
skjer i en begravelse? Når du går på
graven, kan du da snakke til den døde
og høre ord tilbake? Om du mister
verdens beste katt, kan du bli glad i
en ny katt? Hva ville den første katten
tenke om det?
I møte med sorg, tap og krise er det
tusenvis av spørsmål. Gode og dårlige
minner, trang til å vite detaljer eller se
veien videre, alt skaper undring og
spørsmål i oss. Dette gjelder oss som
er voksne, og det gjelder også for barna.
Det er mange måter å møte barn i sorg
og krise på. Det viktigste er kanskje å ha
tid til barnet. Ni ganger er du tilgjengelig
uten at barnet ønsker å si noe; så
kommer den tiende gangen.
Et barn kan hoppe på trampoline i glad
lek om dagen, og gråte på sengekanten.
Respekter at barn sørger på en annen
måte enn deg og kan lettere gå inn og ut
av sorgen.
En måte å få i gang en samtale på er å
lese bøker om tap, død og krise. En bok
gir ofte ikke klare svar, men kan åpne
opp for undring, samtale og forståelse.
Det finnes mange bøker om sorg. Jeg vil
nevne 3: Dick Bruna: Bestemor Kanin.

Rebecca Elliot: Jeg savner pus. Dorte
Lillmose: Der oppe sitter Jesus. Disse
bøkene kan kjøpes i bokhandel eller
lånes av kirken. Å lese disse bøkene
kan også være nyttig for deg som
voksen. Hadde du som moren i «Jeg
savner pus» hoppet til løsningen med
ny katt, uten å latt barnet sørge ferdig?
Ville du vært paret i Lillmoses bok, som
sender strenge blikk til han som ikke kan
gudstjenestens koder? Eller presten som
rommer guttens tvil, men likevel peker på
julelysene?
Bøker om sorg og krise kan leses
med barn som opplever tunge ting,
men også før barn for eks har mistet
besteforeldre. Da blir bøkene med på
å forme barnas språk og tankeverden.
Hva med barnebibler? Det finnes mange
flotte barnebibler. Der kan barna bli
kjent med Gud, leve seg inn i Bibelens
verden, lære å tro, og se hvordan Gud
møter menneskene. Mange barnebibler
har fine tegninger og er fortalt på en
spennende måte. Om jeg skulle ta med et
lite obs, er det at noen av dem idylliserer
livet og troen. Leser vi Bibelen ser vi for
eks at mennesker som Abraham, David,
Rebekka og Peter både tror og tviler, går
på Guds vei, men også synder. Om de i
barnebibler blir fremstilt som «troshelter»
som bare tar gode valg, blir det vanskelig
for barn å kjenne seg igjen i.

Vår
dyktige
og
gode
frivillighetskoordinator Roald Øvrebø
døde 7. juli etter kort tids sykdom. I
Olsvik menighet er vi svært takknemlige
for den innsatsen Roald har lagt ned
i menigheten. Vi har savnet ham den
tiden han har vært sykemeldt, og han
vil bli savnet også i tiden som kommer.
Tankene våre går til Roalds familie. Vi
lyser fred over Roalds minne.
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andakt

For helt små barn er det viktigste å
formidle trygghet, foreldrene som beskytter dem, Gud som er hos dem. Men
et barn som nærmer seg skolealder ser
at livet er også vanskelig. Foreldre går fra
hverandre, de andre barna i barnehagen
kan være ekle, sykkelen blir stjålet og
aldri funnet igjen. Om da barnebibelen
har fremstilt endimensjonal tro, der alle
historiene ender godt og alle bønner besvares med et ja, blir det vanskelig å få
troen og livet til å henge sammen. Enda
mer om det er denne troen som skal
møte tenåringstiden, voksenlivet, store
tap.
En barnetro er en stor gave å ha med
seg ut i livet. Men det bør være en
tro som rommer livet slik det er, med
trygghet og uro, tvil og tro, kunnskap og
tillit, med rom for spørsmål og for å finne
svar. Bibelen forteller om livet at det
inneholder alt fra største sorg og anklage
mot Gud, til tilbedelse og stor glede. Er
du så heldig å ha med barn å gjøre? Du
kan være med på å vandre en del av
barnets trosvei. Å lese bøker sammen
kan være en av mange ulike måter å
gjøre det på.

Tekst: Heidi Merete Baird

S ID E
Fargelegg!

Vær ikke bekymret!
sier Jesus.

– Pappa, er det sant
at tante Magda synger
for de innsatte i fengselet
hver søndag?
– Ja, gutten min. Det er
en del av straffen.

Finn navn på 8 ting med hjul!
Åtte ting med hjul er gjemt i rutenettet under.
Navnene står bortover og nedover.
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Vitser
Det lille tusenbeinet
hadde falt og slått hull på
alle bukseknærne sine.
Men moren satte bare på
en tusenlapp.

Vi anbefaler
barnebladet BARNAS!
Denne siden
er hentet
fra bladet.

er Esau
møter Esau
Jakob Mennesker
igjenpå kroken?
side 2

Jakob lur

Sukai
sier fra!
side 8

Peters
fiskefangst

Bestill

18.-25. oktober

Det dere gjorde mot én av disse mine minste
søsken, har dere gjort mot meg.’

Maximillian til unnsetning!
side 2
fram
r bårett Supersetning 12
Jesus bli
i temple
Martin Dragedreper

rsetning
Supe
Lukas 10,27

24.-31. januar

Supersetning

ing
rsetn
SupeSalme
9,3

10.-17. januar

Jesus lærte folket om Gud.
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

2015

2015
Gud av hele
21.–28.
dinfebruar
Herren
av
Salme 9,3
«Du skal elske og av all din kraft og
Han svarte:
sjel
av hele din
selv.»
Jeg vil glede og fryde
ditt hjerte og og din neste som deg
meg i deg.
Jeg vil lovsynge ditt
all din forstand,
navn, du Høyeste.
Salme 37,5

Legg din vei i Herrens
hånd!
1.-8. november
Stol på ham, så griper
han inn.

Tegninger: Ziyue Chen

Sauen og
sølvm
som ble bo ynten
13
rte

abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00
4.-11. oktober

Finn 5 feil

Mannen som varopp
vekker
Jesusblind
født
enkens sønn

Tilbake til Slottsøya
side 2
Frida er sulten
side 2
Martin Dragedreper
Krabber i aksjon,2
side 8
Skummel side
nykommer!
side 2
Pianisten Martin.
Supersetning
WWJD
Tårnagentene
Matteus 25,40
Modig
8 troside 8
side
side
8 jeg sier dere:
Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig,

side 8

4

Supersetning
Krabbe

eller flynd
Johannes 14,6
1 re?
side 2
2 2016
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten

og2016
livet.
Ingen kommer til Far uten ved meg.»
i deg.
og fryde meg Høyeste.
Jeg vil glede
ditt navn, du
Jeg vil lovsynge

2016

14

2015

Lukas til
unnsetnin
g!
side 8

7.–14. februa

r

Supersetn
Johannes

10,14

ing

Jeg er den
gode gjeter
og mine
en. Jeg kjenn
kjenner
er mine,
meg.

3

2016
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Dødehavsprodukter
Antikvariat

Tel:

55 60 93 90

@:

bergenkristnebokhandel@gmail.com

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

AVD. SOTRA

Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

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
GRATIS BEFARING

•
•
•
•
•

E-post: post@takogpris.no
Telefon: 55 70 54 48
www.takogpris.no

BLIKKENSLAGER - TAKTEKKER
Faglig og hurtig legging av nytt tak
- til avtalt pris!

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
Emilie Steen Lyngbø
Loddefjord kirke
Philip Lomheim Bergum
Hafslo kirke
Elliot Valen
Vår Frelsers kirke, Haugesund
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Ped. leder i
Åpen bhg

Michelle Breivik
994 30 385
michelleolsvikbhg@
gmail.com

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

Nova Andrea Hatlem Stephansen		
Ada Myren Fjeldstad
Filip Emil Larsen Methlie
Ariana Athene Larsen Methlie		
Johan Sætenes Mæsel
Julie Refsdahl Birkeland
Håkon Langeland
Sander Johan Villanger Drivenes		
Matilde Norstein Grønås
Lilly Nygaard Misund
Nikita Petersen
Thea Johannessen Landaas

Øyvind S. Stokke-Zahl
55308178

Leder av
menighetsrådet

Olsvik menighetskontor

døpte

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

døde
Else Wickmann
Malin Sture Andersen
Karen Fredriksen
Magnus Andreas Hella
Nils Bjarne Zachariassen
Bjørg Solveig Torsvik
Per Edvin Kaland
Magnhild Fredrikke Steen
Reidun Kolskår
Magne Ove Habbestad
Ester Norma Alvær
Arne Ludvig Eliassen
Frode Emblem
Fridtjof Borja Mowinckel
Torild Helle
Erik Rostrup Lund
Harald Ingvar Magnussen
Magne Vilsvik
Jonn Gunnar Fjæra
Åse Fredriksen

offer
Mai
28. Menighetsarbeidet

4 592,50

Juni
04. Norsk org. for asyls.
05. DUA			
11. Kalfarhuset		
18. Menighetsarbeidet

4 625,50
4 044,00
4 209,50
4 435,25

Juli
02. Menighetsarbeidet
16. Menighetsarbeidet
30. Menighetsarbeidet

2 245,00
1 245,00
3 625,00

August
13. Menighetsarbeidet
20. Menighetsarbeidet
27. Menighetsarbeidet

3 810,63
4 418,25
2 097,00

Gudstjenester i Olsvik kirke
Søndag 1. oktober
17. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Nattverd. Takkoffer til
Kirkelig dialogsenter.

Søndag 29. oktober
Bots- og bededag
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Nattverd. Takkoffer til
Menighetens arbeid.

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

Søndag 5. november
Allehelgens dag
Kl. 19:00: Helgemesse ved Gunnar
Kolaas. Nattverd.

Søndag 15. oktober
19. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Himalpartner.
Søndag 22. oktober
20. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Ung Messe ved Gunnar
Kolaas. Nattverd. Takkoffer til TVaksjonen; UNICEF.

September
03. Familie og medier
10. NLA			
17. Menighetsarbeidet

3 600,00
2 242,00
1 697,50

Søndag 12. november
23. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp. Takkoffer til
Stefanusalliansen.

Søndag 26. november
Kristi Kongesøndag
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Nattverd. Takkoffer
til Kristen Idrettskontakt - KRIK.
Søndagsskole
Søndag 3. desember
1. søndag i advent
Kl. 11:00: Familiegudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetens trosopplæring.

Søndag 19. november
24. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Menighetens arbeid.
Søndagsskole.

Kirkebenken
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
Basar 2017

Sted: Olsvik kirke
Åpningstid: 12.00 – 14.00
Torsdager
Nå er høsten kommet og tradisjon tro, tid for basar.
Lørdag 25. november klokken 12.00 samles vi i
kirkekjelleren!
Basarkomiteen har jobbet gjennom hele året og mange
fine gevinster har vi skaffet til veie. Men vi trenger flere
gevinster. Kan du hjelpe oss med det? Gevinster kan
leveres til Bjarne Andersen på menighetskontoret.
Loddsalg er også startet. Vil du kjøpe/selge lodd ta
kontakt med Arne Tandberg eller Bjarne Andersen.
Vi gleder oss til 25. november og håper at du også
blir med på basaren. Velkommen!

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.
5. oktober
«Sterk og stødig», fysioterapitjenesten ved Mette
Cogorno. Andakt.
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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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.

Våre barnekor

Småbarnssang, for 1-3-åringer, med
forteller- og sangstund, onsdager kl.
17.30-18.00
Olsvik MiniSing, for 3-6-åringer,
onsdager kl. 17.30-18.15.
Shine, for 6-10-åringer, onsdager kl.
16.30-17.15.
Olsvik Tweenies, for 10-13-åringer,
tirsdager kl. 17.30-18.30.

Invitasjon til Allehelgensgudstjeneste
Vi inviterer herved alle som har
mistet sine kjære, familiemedlemmer
eller venner det siste året til en
minnegudstjeneste søndag den 5.
november klokken 19.00 i Olsvik kirke.
Feiringen av Allehelgen – alle helgeners
dag – er en eldgammel skikk. I den
ortodokse og romerske kirken feirer
man da alle de navnløse helgenene,
mens vi bruker gudstjenesten til å
minnes våre kjære. Den ortodokse kirke
feirer allehelgen første søndag etter
pinse, mens den romerske kirke og den
anglikanske feirer den 1. november. Etter
at allehelgen ble avskaffet som helligdag
i Danmark-Norge på 1700-tallet, har
vi feiret allehelgen første søndag i
november.

Men allehelgen er med tiden også blitt en
folkelig affære som det knyttes mange
tradisjoner til. I Norge var allehelgen
merket på primstaven med ett eller flere
kors, eller et skip. Dette siste symboliserte
kirken, men ble også oppfattet helt
konkret som norsk skipsfart. Alt etter
hvor i landet man kommer fra, viser
allehelgensdag forskjellige værtegn. I
Hordaland sa man at dersom det kom
sne før allehelgen, ville vi få en sen vår.
I dagens Norge forbinder nok mange
allehelgen først og fremst med at man
tenner lys på gravene eller, spesielt
blant de yngre, med Halloween. Dette
siste er en sammentrekning av «All
Hallows’ Eve», det engelske navnet
på allehelgensaften. Denne blir feiret
natt til 1. november.
Skikken med

halloweenfeiring kom til Norge tidlig på
2000-tallet fra Irland via USA (kanskje
sterkt påvirket av Donald Duck & Co).
Hos oss feirer vi allehelgen og minnes
våre kjære med en kort gudstjeneste.
Deretter tenner vi lys først for alle som er
blitt begravet fra vår menighet siste året
ved at de blir nevnt ved navn og så setter
vi et lys i globen. Deretter får alle som vil,
minnes sine kjære – enten de er falt fra
nylig eller for lenge siden – ved å tenne
et lys som plasseres rundt alteret.
En representant for avdødes nærmeste
familie får invitasjon i posten, og alle
andre er herved også invitert.
Derfor – vel møtt til gudstjenesten
søndag 5. november kl. 19.00.
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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

