ET BARN ER FØDT
SØSTRENE JYAN OG ALA BOR SAMMEN
MED FAMILIEN SIN I FLYKTNINGLEIREN
KABARTO I NORD-IRAK. LES HISTORIEN
OM SØSTRENE, OG HVORDAN KIRKENS
NØDHJELP BIDRAR TIL AT FLERE BARN
FÅR EN TRYGGERE OPPVEKST.
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Et barn er født

Jyan (5) og resten av familien måtte flykte da IS angrep Sinjar i 2014. I tre år har dette teltet vært hjemmet deres. F.v. Adam (7), mamma Nahla med Ala (10

Vesle Ala (10 uker) startet livet i en
flyktningleir i Nord-Irak. Heldigvis har
hun storesøster Jyan (5). Sammen
med Kirkens Nødhjelp gir Olsvik
menighet rent vann og psykososial
støtte til familier som har overlevd IS’
herjinger.
Ala ble født på helsesenteret i Kabarto,
og mamma Nahla hadde en tøff fødsel.
Men alt gikk
bra, og nå
ligger den ti
uker
gamle
babyjenta og
sutter fornøyd på smokken i trevogga
si. Familien har det bra i leiren, men
drømmer om en bedre fremtid.

– Alt jeg ønsker for familien min er at
vi skal slippe å være på flukt og leve i
trygghet, sier Nahla.

hadde jeg lekene mine. Jeg hadde
mange ting. Så kom IS, og vi måtte
flykte, forteller Jyan.

’Savner sykkelen
Storesøster Jyan (5) passer godt på lille
Ala. Hun var bare to og et halvt år den
augustdagen for tre år siden da IS kom
og tok hjemmet hennes. Den dagen da
familien måtte flykte opp på Sinjar-fjellet

Da IS angrep jesidiene 3. august 2014,
ble rundt 100.000 mennesker drevet på
desperat flukt i eget land. Jyans familie
klarte å flykte opp på Sinjar-fjellet. Nå
er de blant de 28.000 jesidiene som har
funnet trygghet i flyktningleiren Kabarto i
Nord-Irak.

– Alt jeg ønsker for familien min er at vi skal slippe å
være på flukt og leve i trygghet, sier Nahla.
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og ingenting ble det samme igjen.
- Jeg savner sykkelen min. Hjemme

”

Her
har
Kirkens
Nødhjelp
sikret rent vann og
gode sanitærforhold for flyktningene siden 2014.

uker), Jyan og pappa Naif. Å bygge hus er Jyans favorittlek. Hun samler stein utenfor familiens telt og bygger hus med flere rom til dokka si.

Bygger en fremtid
IS er nå drevet tilbake fra Nord-Irak, men
igjen ligger jesidienes hjembyer i grus.
For å gi jesidiene mulighet til å vende
tilbake og bygge
en ny fremtid i
ruinene, trengs det
en stor innsats fra
det internasjonale
samfunnet.

La flere fylle fem!
I julen feirer vi Jesus som ble født i en
stall for 2000 år siden. Olsvik menighet
ønsker også å løfte frem barna som

barn får en tryggere start på livet. På
julegudstjenesten (kl. 14, red.anm.)
håper vi du vil gi en gave til dette
arbeidet. Husk å ta med kontanter til
kollekten eller vipps
til 2426!

- Jeg savner sykkelen min. Hjemme hadde
jeg lekene mine. Jeg hadde mange ting. Så
kom IS, og vi måtte flykte, forteller Jyan.

Det er et stort behov for vann, strøm,
skoler og sykehus. Kirkens Nødhjelp er
i gang med å sikre rent drikkevann i flere
byer, og jobber også med psykososial
støtte til menneskene som har overlevd
IS´ brutale herjinger.

fødes i fattigdom eller på flukt fra krig
og katastrofe i vår verden i dag. De fem
første leveårene er de aller mest sårbare
i barns liv, og særlig tilgang til rent vann
er avgjørende for at barn skal overleve.
Sammen
med
Kirkens
Nødhjelp
bidrar Olsvik menighet til at flere

”

Tekst: Kirkens Nødhjelp
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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Gud i snekkerverkstedet

andakt

Christ in the House of His Parents (’The Carpenter’s Shop’) 1849-50; Sir John Everett Millais, Bt 1829-1896; Tate, Purchased with assistance from
the Art Fund and various subscribers 1921; Photo: © Tate, London. 2017

Julens hemmelighet - for ikke å
si mysterium - er at Gud går inn i
menneskekroppen. Det er dette vi
kaller «inkarnasjonen» som betyr
«å gå inn i kjøttet». Det er kanskje
ikke en vakker formulering, men den
treffer poenget godt. Når Gud lar sin
sønn bli menneske, skjer det ikke i en
høyere virkelighet, men på gulvet i et
snekkerverksted i småbyen Nasaret.
Dette bildet, som er malt av den engelske
kunstnere John Everett Millais i 1850 og
henger i Tate Gallery i London, viser
en svært realistisk og «kjøttslig» scene
fra dette verkstedet. Men her er mange
hemmeligheter gjemt.
På overflaten ser vi at bildet fremstiller
Josef; Maria og Jesus - i tillegg til
to arbeidsfolk og en gutt med et
vaskevannsfat. Josefs armer er sterke
og med tydelige blodårer. Gulvet er
dekket av spon. Maria trøster Jesus som
har fått et sår i hånden fra en av naglene
som ligger på bordet. Utenfor vinduet ser
vi en saueflokk som titter inn.
Da bildet ble utstilt første gang, vakte
det sterke reaksjoner. Avisen The Times
4 Olsvik menighetsblad 5-2017

kalte det «opprørende» at kunstneren
fremstilte Den hellige familie som vanlige
og enkle folk, og detaljert fremstilte
de støvete og skitne omgivelsene.
Forfatteren Charles Dickens kritiserte at
Jesus var malt som en sutrete, rødhåret
gutt i pyjamas. Selvsagt visste både
The Times og Charles Dickens at kirken
trodde på Jesus som både sann Gud
og sant menneske, men her ble det
menneskelige likevel litt for menneskelig.
Det var imidlertid ingen andre måter å
bli menneske på for Gud enn å gå hele
veien inn i det konkrete. Guds sønn
landet midt i vår verden med alt det som
følger med livet i kjøttet: blod, arbeid,
støv, svette og husdyr. Jesus viser oss
at intet menneskelig, selv ikke det aller
laveste og alminnelige, er skjult eller
fremmed for Gud. Det gjelder fortsatt.
Guds sønn har delt livets vilkår og vet
hvem vi er. Vi behøver derfor ikke bruke
mange ord når vi ber, men kan nevne
våre øyeblikk for Jesus i tillit til at han vet
hva de rommer.
Jeg vet ikke om de som kritiserte bildet
den gang, tok inn all symbolikken som er
skjult i detaljene. Her kommer nemlig en

større, gudommelig dimensjon til syne
i det hverdagslige: Jesus har blod på
hånden, han er såret av en av naglene
på bordet, slik han senere skal bli det på
korset. Langs veggen står en stige, og
på den sitter en due. Duen er symbolet
på Den Hellige Ånd som viste seg over
Jesus da han ble døpt, og Faderens røst
lød fra himmelen: «Du er min sønn den
elskede, i deg har jeg min glede».
På veggen henger en trekant. Den er
ikke bare et verktøy, men også et symbol
nettopp for Treenigheten: Faderen Sønnen - Den hellige ånd. Gutten som
kommer inn med vaskevannsfatet er
Døperen Johannes, en slektning av
Jesus. Og utenfor venter sauene, et
symbol for oss, folket som trenger Den
gode hyrden.
Dette bildet forteller oss at Gud i Jesus
er kommet inn i vår særdeles jordiske
virkelighet, så nær som det er mulig. Det
er det beste som har hendt vår verden.
Det kan vi for takke for denne julen. Jeg
ønsker dere alle en god og velsignet
julefest!
Halvor Nordhaug
Biskop i Bjørgvin

Lederens hjørne

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

ved menighetsrådsleder Arthur Pilskog

Tid for takk!
Kunst- og kulturuken i Olsvik 1997
til 2017
Først av alt vil jeg på vegne av
menighetsrådet gratulere Kunst- og
kulturkomiteen i Olsvik for en vel
gjennomført Kunst- og kulturuke 2017.
Hele 20 ganger har denne lille, men
svært dedikerte komiteen gjennomført
Olsvik Kulturuke og Olsvikutstillingen.
Det er på sin plass å rekke en varm
takk til Reidun O. Andersen og
hennes team av frivillige både i år
og i alle de år som er gått. I forrige
menighetsblad leste vi om hvordan
det var i den spede begynnelse.
Else Marie Jakobsens mektige
alterteppe henger som et synlig bevis
for denne komiteens trofaste arbeid.
Det var altså etter et forslag fra henne
de begynte med kunstutstillinger.
Det er ikke noen overdrivelse å si at
denne utstillingen og programmet
som har blitt presentert hvert år,
har etablert seg som en markert og
velkjent begivenhet i Bergen Vest
og sannsynligvis for store deler av
det kunstinteresserte Bergen. Det
kom til virkelighet på grunn av et
ønske om «å åpne kirken for god
kunst og godt kunsthåndverk og å
tilby ulike kulturelle arrangementer
til menigheten: Konserter, foredrag,
barneprogram og debatter.» (Sitat
fra menighetsbladet) En hel uke. Vi er
spente på hva fremtiden vil bringe.
Frivillighet
Dette er også en anledning til å
takke alle andre frivillige som i løpet
av dette året har vært med å stille
sin tid og sine krefter til rådighet
for menigheten. Det er dere som
sammen med de ansatte får det til å
fungere. Dere er uvurderlige. Takk
også for all økonomisk støtte. I disse
dager arrangeres vår årlige basar
med mange involverte. Takk!
Staben i Olsvik menighet
Menighetsrådet vil også rette en varm
takk til alle våre ansatte for deres
innsats i 2017. Det er ikke alltid dere

blir sett eller får takk for det som
utføres i det daglige. Det er jobben
deres, men samtidig fortjener dere en
oppriktig takk for alt dere legger ned
av dere selv i dette viktige arbeidet.
Vi har en fin stab som gjør Olsvik
menighet til et godt sted å være. Takk
for godt samarbeid. La oss huske
dem i våre bønner.
Året 2017 og nytt kirkeår
I kalenderåret 2017 gjenstår den
kanskje travleste tiden: advent og
jul. På tross av travelhet og intense
dager er det en tid vi alle ser fram
til med glede. De faste tradisjonene
med sitt faste innhold er noe vi ikke
vil være foruten. Vi skal ta del i den
store «glede, som skal vederfares
alt folket!» (Lukas 2, i gammel
oversettelse).
Kunnskap og åpen undring
For å ta til seg et kunstverk hjelper det
med en viss kunnskap, men like mye
må vi kunne undre oss. Være åpen for
hva en ser i et maleri eller for eksempel
i Else Maries teppe. Ser du Jesu
utstrakte hender? Egentlig ikke. Du
ser en antydning av en skikkelse, men
omgitt av ord. Ikke helt klare ord, men
spør du så får du vite at de taler om
det Ordet som kom til jorden en gang.
Med et budskap fra Gud vår skaper.
Kunnskap om disse ordene hjelper
deg til å forstå bedre hva eller hvem
Ordet er. Slik må vi bruke tid til å ta
til oss et kunstverk. Fargene, lyse og
mørke, taler også. Vi har et alterteppe
som retter oppmerksomheten mot
det Ordet som ble et menneske, og
som rekker ut sine armer til oss med
en invitasjon om å komme og ta del
i denne sannhet: At den evige Gud
har kommet og kommer oss stadig i
møte. For å se dette må vi stille oss
inn for Ordet og ta oss tid til å undre
oss og be om visdom til å se hva det
innebærer for oss? Og underlig nok,
det kom til oss som et lite spedbarn!
(Jesaja 9,6)
Med ønske om en velsignet advent og
juletid.

Vi ønsker
alle en

velsignet

julehøytid
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Og alle hjerter gleder seg?
Gleder alle barn seg til jul? Ifølge
reklame, sanger, julekort og juleeventyr ser det slik ut. Ukeblader
forteller «Slik gleder du barna til
jul», «adventsverksted som er festlig
for barn», «førjulskos», «tindrende
barneøyne». Til og med selve
julefortellingen er preget av idyll,
med Maria smilende mykt mot Jesus
barnet.
Så vet vi det ikke er så enkelt. Mange
barn gruer seg til jul. Det kan være ulike
årsaker til det. En del barn skal i år feire
jul uten en kjær bestemor eller bestefar,
kanskje med foreldre som kjenner på
vemod og sorg. Det i seg selv behøver
ikke ødelegge julen. Men det kan være
greit å samtale med barna, fortelle at
jul har rom for glede, men også for
savn og sorg. Det går an å snufse
ved middagsbordet, og glede seg til
pakkeåpning, samtidig. Kanskje går det
an å tenne et lys for bestemor, og sette
ord på at hun er savnet?

Bibelen opplever krig, terror, sykdom og
sult, økonomisk ruin og familiekrangel.
Til og med i Jesu egen familie var det
konflikt, til og med disiplene opplevde at
en i gjengen sviktet dem.
Vil du tegne et glansbilde av livet, gir ikke
Bibelen grunnlag for det. Menneskene vi
møter i Bibelen opplever livet på godt og
ondt. De lever et sårbart liv, og nettopp
i det livet er det Gud møter dem og
handler med dem. Om vi bare forteller
lyse og fine Bibelhistorier med «happy
ending», kan Bibelen oppleves som en
naiv bok som ikke angår oss.
En avis for barn i grunnskolen,
Aftenposten Junior, har i høst skildret
barn på flukt. Hvorfor fortelle barn
om dette? Kanskje fordi det er i den
virkeligheten barn lever, og da er det
viktig å kunne snakke om det. På samme
måte, om vi åpner opp hele Bibelens
verden for barn, er det lettere å kjenne
igjen vår egen verden der.

For andre barn er julen mer traumatisk.
Det kan være at en forelder eller søsken
er død, det kan være første jul etter
et opprivende samlivsbrudd, det kan
handle om vold, alkoholmisbruk, eller
mye krangling hjemme. Slike problemer
blir ikke borte av at det er jul. Kanskje
tvert imot?

Det finnes flere bøker som tar opp
vanskelige ting fra barns perspektiv.
Flere av disse har vi i kirken til utlån, (eller
kan bestilles på nett). «Jeg savner pus»
passer for barn fra 4 til 8 år, og handler
om sorg og glede. Historien handler om
tap av et kjæledyr, men kan også være
utgangspunkt for samtale om døden.

Hva har barnebøker og barnebibler å si
inn i dette? Kan barn i sorg kjenne seg
igjen, få hjelp der, eller tegnes det en
forenklet utgave av livet?

«Kjære bestemor Kanin» passer for de
helt minste. Kaninen Miffy får være med
på begravelse og å pynte graven. Kan
passe fint for små som skal i begravelse
eller har vært i begravelse.

Dessverre er det mange barnebibler
som har kun valgt ut de lette og enkle
fortellingene. Det betyr ikke at jeg ikke
ville lest dem for barna. Det er fint å lese
i en Bibel med barn. Mange har fått sådd
en barnetro på den måten, enten de ble
lest for hjemme eller på søndagsskolen.
Når du leser fra en barnebibel, er du med
på å gi videre noe varig.
Samtidig, om du finner en barnebibel
som går litt dypere, tar også med
vanskelige historier, er det enda bedre.
Du må selvsagt se an barnet du leser for,
alder og personlighet. Likevel tror jeg det
er noe å vinne på å vise barna at livet
ikke alltid er lett, heller ikke for dem som
tror på Jesus. Også de troende vi møter i
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«Bak skyene bor Jesus» tar opp
alkoholmisbruk og det å være alene i
julen. Hovedpersonen går alene i kirken
juleaften mens faren ligger full hjemme.
Boken kan gi bekreftelse på at ikke alle
hjem er lykkelige bare fordi det er jul.
8-åringen jeg lot lese boken, mente den
var «litt trist men fin». I boken finner vi
undring og tro, sinne og tilhørighet,
skuffelse og håp.
Om du vil låne disse bøkene med hjem,
spør oss i kirken! Trenger du tips til
barnebibler, anbefaler jeg «Bibelen for
små barn» og «Barnebibelen min» for de
minste, «30 bibelfortellinger for familien»
og «Tidslinjen» for større barn.

Noen barn gleder seg til jul. Noen
barn gruer seg til jul. Lyst og mørkt,
sant begge deler. På samme vis som
julefortellingen, den handler om håp
og Guds komme, men også om fattige
mennesker som endte på flukt. Kort tid
etter Jesu fødsel hastet familien til Egypt,
for å slippe unna grufulle barnemord i
Betlehem.
Noen unge og voksne gruer seg også
til jul. Om det er deg, ta gjerne kontakt
med Kirkens Sos på 22 40 00 40, eller på
chattetjenesten på www.kirkens-sos.no.
Gledelig jul, pleier vi å hilse hverandre
med. Kanskje er du der. Eller kanskje
opplever du denne advent og jul som en
sorgfull jul, en ensom jul, en vanskelig
jul. Uansett vil jeg ønske deg velsignet
julehøytid, der du er, slik livet er for deg.
Tekst: Heidi Merete Baird

Se sammen, snakk sammen
Kristent Arbeid Blant Blinde og
svaksynte (KABB) legger til rette for
at synshemmede skal få fullt utbytte
av trosopplæringen. Nå lanseres
heftet «Se sammen, snakk sammen»
Ranveig
Bredesen
(34) er selv blind
og har i samarbeid
med KABB og Oslo
bispedømme skrevet
en utførlig gjennomgang av hvordan
man bør tenke om trosopplæringen
i møte med synshemmede barn og
familiene deres. Heftet tar for seg en
rekke områder, alt fra hvordan en blind
forestiller seg farger til hvordan en
synshemmet trenger hjelp til å orientere
seg i et rom og gode råd for utforming av
informasjonsmateriell.

motsatte da hun som blind ble fullstendig
tilsidesatt.
– Det er så viktig for en med nedsatt syn
å føle mestring, at en kan bidra med noe.

andre siden går det an å legge vekten på
Jesus om medmenneske som hjelper de
som faktisk trenger hjelp.
– Det sistnevnte ble viktigst for meg som
barn. Det at Jesus helbredet blinde, ga
meg en oppfatning
av at han forsto hvor
vanskelig det kunne
være å ikke se, sier
Ranveig Bredesen.
Heftet
Se
sammen,
snakk
sammen finnes digitalt på http://www.
kabb.no/KABB-Nytt/se-sammen-snakksammen/

- Det er så viktig for en med nedsatt syn å
føle mestring, at en kan bidra med noe

– Jeg brenner for at synshemmede barn
skal få de aller beste opplevelsene i
trosopplæringen, sier Bredesen.
Selv kan hun fortelle om gode minner der
hun følte at hun ble sett, men også det

Bibeltekster
Hvordan
skal
man
formidle
bibelfortellingene? Kan man bruke
film? Hvordan fungerer det å tenne
stearinlys? Spørsmålene knyttet til
trosopplæringen av synshemmede barn
er mange. For eksempel skriver Ranveig
Bredesen at det er varierende hvor langt
ulike synshemmede har kommet i å
akseptere at de har en synshemming.
Dette kan ha stor innvirkning på måtene
bibeltekster om helbredelse oppfattes.
På den ene siden taler undrene om Jesu
guddommelige makt. Helbredelsen blir
da ofte forklart som at Jesus er sterkere
enn naturkrefter og sykdom. På den

”

Tekst og foto:
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
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På Besteforeldreaksjonen sitt landsmøte, 23. september 2017 hadde biskop emeritus Finn Wagle eit tankevekkjande foredrag
som gjorde inntrykk på dei av oss som var til stades. Finn Wagle var biskop i Nidaros frå 1991-2008 og var ein av stiftarane av
Besteforeldreaksjonen i Trondheim. Han har vore så venleg og gjeve samtykkje til at foredraget blir trykt i Olsvik menighetsblad.
Her følgjer fyrste del.

Finn Wagle: Om å plante et tre
– del I
La meg begynne med følgende sitat:
En utenforstående som studerte
vår verden, ville undres over en slik
atferd, som iblant virker suicidal.
Det er pave Frans som hevder dette
i sitt brev «Laudato si – Lovet være
du, Herre», med undertittel: «Om
omsorgen for vårt felles hjem».
Jeg tror at mange vil være enig med
paven. Vår måte å leve på, inneholder
klare suicidale trekk. Som paven
ønsker Besteforeldreaksjonen og andre
klimaengasjerte ikke bare å konstatere
dette, men å gjøre noe med det. Og da
ikke bare som et problem som må løses,
men som et gledens mysterium som vi
skal betrakte med «glad lovsang», for
igjen å sitere pave Frans. Forfatteren
Paulo Coelho tillegges følgende sitat
hvor han er inne på liknende tanker: Vi
hadde vendt oss til livets mysterium, og
tilla det ikke lenger noen vekt.
Å plante et tre
I høst var det 500 år siden Luther slo opp
sine berømte teser på slottskirkedøren
i Wittenberg, den handling som skulle
vise seg å representere starten på
reformasjonen, med følger for hele
Europa, både statlig og religiøst. Jeg
har funnet frem til følgende sitat som
tillegges Luther: Visste jeg at verdens
undergang inntreffer i morgen, så ville
jeg i dag gå ut og plante et tre. Dette er et
håpsutsagn, ikke for det hinsidige, men
med tanke på livet her og nå!
Besteforeldreaksjonen er en håpsbevegelse, sterkt i slekt med et slikt
utsagn: Visste jeg at verdens undergang
inntreffer i morgen, så ville jeg i dag gå ut
og plante et tre. Med naturens helse står
og faller vår overlevelse som individer,
som art og som kultur. I dag er naturens
helse preget av mange sykdomstegn,
forårsaket først og fremst av økologiske
8 Olsvik menighetsblad 5-2017

fotavtrykk som mennesket setter,
grunnet uforstand og grådighet. Her er
Besteforeldreaksjonen blant dem som
ønsker å utgjøre en motkultur, sammen
med alle krefter av god vilje, slik paven
uttrykker det.
En pessimistisk stemme
Det finnes de som ser på verdens
undergang som en nødvendig følge av
vitenskapens såkalte fornuftstro, og som
tror at undergangen er uunngåelig. Til
disse hører den kjente finske filosofen
Georg von Wright. Hans tese er at det
med naturvitenskapens revolusjon på
1700-tallet ble etablert en motsetning
mellom vitenskapens rasjonalistiske
verdensbilde og den organiske naturen.
Denne motsetning ble fordypet, da
naturvitenskap og teknikk inngikk en
allianse i det industrialiserte samfunnet.
Vitenskap og teknikk fører krig mot
naturen, sier von Wright, og mennesket
har lite å innvende, fordi det får tilfredsstilt
stadig flere av sine ønsker.
Von Wright nærer en dyp mistro til
vestens industrielle samfunnssystems
evne til å møte den ødeleggelse av
naturen som man er i full gang med. Som
pessimistiske filosofer også tidligere,
ser han menneskeheten på vei mot sin
egen undergang. Han sammenlikner
menneskeheten med en biologisk
organisme, angrepet av uhelbredelig
kreft, eller som et uendelig tog av lemen
på vei utfor stupet. Mennesket er unikt
i den forstand, at det helt nylig, kanskje
så sent som for 10 000 år siden, bevisst
begynte å endre sine egne livsvilkår,
etter millioner av år med forhistorie. Fra
å motta sitt liv som skjenket eksistens,
plasserte det seg selv i Guds sted. Og
så sier von Wright, med Darwin som
klangbunn: Menneskehetens utvikling
mot undergangen er i virkeligheten
ikke mye å sørge over. I den store

evolusjonen er jo mennesket bare en art
blant andre. Om vi overlever eller ikke, er
ikke mye å bry seg om.
Nærhetsoverskridende ansvarsetikk
Slik kan ikke klimaengasjerte tenke.
I en tid som vår, er vi kalt til å være et
håpstegn! Her hører også allsangen
hjemme, sammen med skaperverkets
egen sang, både lovsangen og
klagesangen – og lengselen. I denne
sammenheng passer det også å hente
frem pietismens store salmedikter,
Brorson:
Opp alle ting som Gud har gjort, hans
herlighet å prise!
Det minste han har skapt er stort og kan
hans allmakt vise.
Men hva er et naturvennlig liv og et
naturvennlig engasjement i en tid som
vår, med våre grensesprengende
teknologiske
muligheter,
med
genteknologi
og
med
globale
økonomiske aktører, hvor spekulasjon
og økonomisk gevinst har prioritert,
mens helhetstenkning og effektene for
miljøet og menneskets verdighet blir
ignorert?
La meg nærme meg spørsmålet sammen
med den fremtredende tysk-amerikanske
filosof,
Hans
Jonas.
Jonas
tar
utgangspunkt i at vår tid på avgjørende
punkter er forskjellig fra tidligere epoker
i menneskehetens historie, fordi de
fundamentale rammebetingelser for
livet er endret, med den utrygghet som
disse nye rammebetingelser skaper.
Stikkordene her er genteknologi, klimaendringer, global fattigdom og sult.
Jonas gjør ikke som von Wright og
sier at vår utvikling mot undergangen
er uunngåelig og ikke mye å bry seg
om. Tvert imot sier han: Vår tid trenger

en ny etikk, preget av livets nye
rammebetingelser. Den etikk som har
preget menneskeheten inntil denne
dag, kaller han for nærhetsetikk. Den
finnes uttrykt på ulikt vis i alle kulturer.
Jesus sier det slik i Den gylne regel: Alt
dere vil at andre skal gjøre mot dere,
det skal dere gjøre mot dem. Jonas
hevder at denne nærhetsetikken i dag
må suppleres med en etikk som handler
om mennesket «avstandsansvar», så
vel i tid, (generasjonene som kommer
etter oss), som i rom, (det globale
perspektivet).
Vårt samfunn er i fundamental endring,
ikke minst på grunn av helt nye
teknologiske muligheter og dermed
også nye dilemmaer. Disse muligheter
og dilemmaer gjør at vår tid er preget
av usikkerhet og utrygghet med hensyn
til hva alt det nye vil bringe med seg.
Det er denne usikkerheten Hans Jonas
vil møte med «nærhetsoverskridende
ansvarsetikk», med et nytt kategorisk
imperativ, næret av plikten for å frykte det
usikre: Handle slik at virkningene av din
handling er forenlig med et permanent
ekte liv på jordkloden.

Grønn, men ikke for grønn
Det er et imperativ som treffer oss alle,
men som vi må si har dårlige vekstvilkår
i samfunnet vårt, noe ikke minst det siste
stortingsvalget viste. Vi vil nok være
grønne, men ikke for grønne. Selv om
den økologiske sensibiliteten har økt,
så er det ikke nok til å endre skadelige
forbruksvaner. De later snarere til å øke
enn å avta, næret av markeder på jakt
etter umiddelbar profitt.
Men samfunnet vårt næres også av en
grunnleggende tenkning om betydningen
av materiell vekst. Derfor oppstår det
store kriser, når veksten stopper opp.
I krisetider oppfordres vi til å handle
mer, og gjerne varer og tjenester vi ikke
trenger. Vi må ha økonomisk vekst,
nærmest for systemets egen skyld.
Den slags overordnet tenkning som
preger også det siste statsbudsjettet som
så mange ganger før. Man vil nok hevde
at det er et budsjett preget av bærekraftig
vekst. Men slik verden har utviklet seg,
gir det ikke lenger mening å snakke
om bærekraftig vekst. Vi må snakke
om bærekraftig tilbaketrekning. Og vi
må etterlyse statsbudsjetter preget av

økonomisk bærekraftig tilbaketrekning.
Bare det kan på sikt redde oss fra
undergangen.
Og så må vi istedenfor etterlyse budsjetter som ikke ensidig er opptatt av
økonomi, men av samliv og forsoning
mellom menneske og natur. Tenk om vi,
parallelt med at statsbudsjettet legges
frem, fikk presentert et budsjett som viser
hvordan forholdet mellom mennesket
og natur skal tilrettelegges i kommende
stortingsperiode? Kunne vi tenke oss
et budsjett hvor naturens egenverdi
tillegges vekt, ja noen ganger hovedvekt?
Hva med utryddingstruede arter? Hva
med jordvern og nedbygging av dyrket
mark? Hva med havets ressurser? Går
det an å tenke seg et budsjett med
bærekraftig tilbaketrekning på landets
hovedflyplass som målsetting?

Tekst: Finn Wagle
Foto: Kirkens Informasjonstjeneste
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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
Niklas Lambrechts Dale
Loddefjord kirke
Emma Nicole Hand
Laksevåg kirke
12 Olsvik menighetsblad 5-2015

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

Nikolas Haugland Landher
Alina Byrknes Larsen
Vegard Eikevik
Oliver Clementsen Grepstad
Matheo Moltu
Emil Gullaksen Mørner
Matheo Øines Van Zweden
Chanel Asenjo Andersen
Leah Rong Jensen
Iver Gregorius Kolaas
Fredrik Aasebø Sætre
Martin Kolle Åsvang
Odin Hjorth Sæle
Nicklas Kvinge Skagen

Øyvind S. Stokke-Zahl
55308178

Leder av
menighetsrådet

Olsvik menighetskontor

døpte

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

Ole Hox Yran
Ullern kirke
Viggo Baciu
Johanneskirken

døde
Per Olaf Dahl
Aksel Emanuel Bjelke
Eirik Herrera Thomsen
Svenn Arne Steffensen
Gerd Ellinor Sætre
Rigmor Odlaug Garmann
Helge Orbekk
Alv Nordstrand
Willy Danielsen
Fritjof Leif Roos

vigde
Johanna Mariana Baxter og
Neil Andrew Baxter

offer
September
24. 1. Loddeford KFUK

3 250,00

Oktober
01. Diakoni i Olsvik
08. Kirkelig dialogsenter
15. Himalpartner		
22. UNICEF		
29. Menighetsarbeidet

3 054,00
1 937,50
2 864,25
5 842,25
2 225,00

November
12. Stefanusalliansen
19. Menighetsarbeidet

3 325,98
4 015,50

Gudstjenester i Olsvik kirke
Søndag 3. desember
1. søndag i advent
Kl. 11:00: LysVåken-gudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd

Mandag 25. desember
Juledag
Kl. 12:00: Høytidsgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Nattverd.

Søndag 21. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11:00: Familiegudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp.

Søndag 10. desember
2. søndag i advent
Kl. 19:00: Lysmesse ved Nobukazu
Imazu. Nattverd.

Tirsdag 26. desember
Stefanusdagen
Kl. 12:00: Ung Messe ved Nobukazu
Imazu. Nattverd.

Søndag 28. januar
Såmannsøndag
Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp og nattverd.

Søndag 17. desember
3. søndag i advent
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.

Søndag 31. desember
Nyttårsaften
Kl. 23:15: Midnattsmesse ved Gunnar
Kolaas.

Søndag 4. februar
Kristi Forklarelsesdag
Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp og nattverd.

Søndag 24. desember
Julaften
Kl. 14:00: Familiegudstjeneste ved
Nobukazu Imazu

Søndag 7. januar
Kristi Åpenbaringsdag
Kl. 11:00: Hovedgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.

Søndag 11. februar
Fastelavn
Kl. 11:00: Familiegudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp.

Søndag 24. desember
Julaften
Kl. 16:00: Familiegudstjeneste ved
Nobukazu Imazu

Søndag 14. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp og nattverd.

Onsdag 14. februar
Askeonsdag
Kl. 19:00: Kveldsgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Nattverd.

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
Julefest for voksne
Årets julefest for voksne blir arrangert av
menigheten i samarbeid med formiddagstreffet,
lørdag 6. januar 2018, kl. 12 til 15.

Det blir ledet av Brith Barsnes Bjordal som tar med seg
gruppen TRIADE. Gruppen innleder med konsert før
servering.
Andakt og gang rundt juletreet.
PRIS: 250,PÅMELDING INNEN 3. januar.
Brith Barsnes Bjordal: 905 24 773 / kontoret 55 30 81 70

Loddefjord Sangforening
synger julen inn

Tradisjonen tro inviterer Loddefjord Sangforening til
julekonsert i Olsvik kirke søndag 17. desember kl. 1900.
Musikalske gjester er Alvøens Musikkforening og Rune
Johnsen Klevberg på orgel.
Billetter kr. 150. Barn under 16, gratis.

Formiddagstreff

Sted: Olsvik kirke
Åpningstid: 12.00 – 14.00
Torsdager - 14/12, 18/1, 15/2, 15/3, 19/4 og 24/5
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.

Konsert

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.
1. februar
Øyvind Offerdal og Per Bolstad
8. mars
TBA
5. april
Dag Lindebjerg, «Kystkulturen»
3. mai
Bergens Skipperforening Shantykor
Velkommen!
Trenger du/dere skyss, ring Brith Barsnes Bjordal
(905 24 773) eller Bjarne Andersen på kontoret.
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Olsvik kirke
Søndag 11. februar kl. 19.30
Korgruppen 17stemmer
Dir. Tore Kloster
Goldlog

Rune J Klevberg, orgel
Inngang kr. 100,-

Kor-våren i Olsvik kirke
Småbarnssang, for 1-3-åringer, med
forteller- og sangstund, onsdager kl.
17.30-18.00. Oppstart februar.
Olsvik MiniSing, for 3-6-åringer,
onsdager kl. 17.30-18.15. Til våren blir
det opptreden i forbindelse med utdeling
av fireårsbok, vårkonsert og deltakelse
på
menighetens
sommeråpning.
Oppstart 10. januar.
Shine, for 6-10-åringer, onsdager kl.
16.30-17.15. Shine skal være med på
storkonsert i Grieghallen, være med på
gudstjeneste, ha vårkonsert og også
delta på sommeråpning. Oppstart 10.
januar

Olsvik Tweenies, for 10-13-åringer,
tirsdager kl. 17.30-18.30. Tweenies skal
være med på storkonsert i Grieghallen,
være med på gudstjeneste, ha vårkonsert
og også delta på sommeråpning.
Oppstart 16. januar.
Olsvik TenSing, for 13-18-åringer,
tirsdager kl. 19.00-21.30. TenSing vil
som vanlig delta på festivaler både på
Voss og i Oslo. Det blir arrangert Ung
Messe, stor konsert på Vannkanten og
de blir også med på sommeråpningen.
Oppstart 2. januar.

Julekonsert
Olsvik kirke
Søndag 3. desember
kl.19.00
TRIADE
Brith Barsnes Bjordal,
Geir Barnes og Terje Onstad
Fana mannskor
Dir. Bjørn Bergmann
Anita Barsnes og Marthine Bjordal
Sang og piano
Nybø Brass
Dir. Aage Nesbø
Colla voce
Dir. Synnøve W. Haaland
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Inngang kr. 100,Støttet av Fyllingsdalen og Laksevåg Kulturkontor
Folkeakademiet, Hordaland

Colla Voce, for voksne (20+), mandager
kl. 19.30-21.30. Vi er for øyeblikket noen
titalls sangglade mennesker med godt
humør, god spredning i alder, passelige
ambisjoner og masse entusiasme! Vi
ønsker gjerne å bli mange flere, og det
er bare å stikke innom og synge med til
du finner ut om det er noe for deg. I vår
kan du blant annet se frem til kulturkveld
i Loddefjord kirke, korkafé i mars, og
sommermarkering med alle menighetens
kor i juni. Oppstart 8. januar.

Du finner alltid oppdatert informasjon om
alle korene på www.olsvik-kirke.no.

Jubileumskonsert
TRIADE 30 år
Søndag 28. januar
kl. 18.00
TRIADE består av
Brith Barsnes Bjordal, vokal
Geir Barsnes, gitar, munnspill, vokal og dikt
Terje Onstad, piano
Gjester
Kantor Rune J. Klevberg
Terje Bøe, klarinett
Bjørn Storegjerdet, euphonium
Marthine Bjordal, vokal
Anita Barsnes, vokal og piano
Barnekoret Shine
Pris, kr. 100,Støttet av Folkeakademiet Hordaland
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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

