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TIL JAPAN MED NOBU
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KONFIRMANTENE KOMMER 20. MARS

Med Nobu til Japan
og det virker svært rart for de fleste
nordmenn, vil jeg tro.
Dagen etter forlot vi Tokyo for å dra til
Kyoto, den gamle hovedstaden i Japan.
Turen var ganske lang, men gikk fort.
Vi reiste med Shinkansen, det japanske
hurtigtoget. Farten er upåklagelig, 300
km i timen! Hovedlinja fra Tokyo til Osaka
frakter over 150 millioner passasjerer
i året, da trengs 13 avganger hver vei
i rushtiden! Da nytter det ikke med
forsinkelser. En litt annen type jernbane
enn Vossebanen.

Fjorten stykker av oss møttes glade
og oppspilte på Flesland flyplass
om morgenen 2. november. Vi skulle
til Japan. 6 av oss var fra Olsvik, de
andre 8 fra Fitjar, hvor Nobu var prest
før han kom til oss. For dette var en
slags menighetstur. Nobu hadde
spurt om noen ville være med ham til
hjemlandet Japan. Ikke nordmenns
vanligste reisemål, men med egen
guide og tolk, mente vi at nå hadde vi
sjansen.
Flyturen var lang. Først til Amsterdam, 2
1/2 times ventetid, og så drøyt 12 timer
i lufta rett til Tokyo. Tidsforskjellen til
Japan er 10 timer, så mens vi syntes
det var midnattstid, var det da vi kom
frem tidlig på
formiddagen
der. Så ingen
soving nå, vi
var i Japan for
å oppleve! Bussturen til hotellet tok sin
tid, og det var lett å se at vi var i en større
by enn Bergen. By, by og atter by hele
vegen! Så bor det da også 37 millioner
mennesker i byregionen Tokyo.

fremmedartede grønnsaker og diverse
supper. Kraftig mette ble vi også.
Neste dag var det sightseeing i Tokyo.
Vi så byen (i alle fall litt av den) fra oven,
Tokyo har selvfølgelig et Eiffeltårn de og,
bare litt større enn det i Paris. Parken
rundt Keiserpalasset var praktfull, gamle,
store trær, blomster og vann, dammer og
oppbygde fossefall. Og rundt neste sving
noe helt annerledes. Vi så flere slike
parker, tydelig laget for å skape mange
ulikeartede inntrykk på små flater.
Kanskje ikke så rart, i et land som ikke er
større enn Norge, men hvor det bor 127
millioner mennesker. Vi var også innom
et Shintotempel og et Buddhisttempel.
Svært fremmedartet for en nordmann,

Kyoto og den enda eldre hovedstaden
Nara i nærheten, var mye mer avslappet
enn Tokyo. Så var da også Kyoto en
mye mindre by, «bare» en og en halv
million mennesker. Men her var det
mange gamle templer og parker. I Nara
så vi verdens største trebygning, et
gammelt tempel med en kolossal statue
av Buddha. Rundt om var det en praktfull
og stille park. Parken på andre siden av
tempelet var ikke så fredelig, der gikk
det hundrevis av hjort, og de var ikke
redde for mennesker! De var direkte
innpåslitne. I Kyoto var vi med på et kurs
i zen-meditasjon. Meditasjon er noe som
har vært praktisert i kristendommen også,
så ikke så eksotisk som en snusfornuftig
norsk lutheraner tror, kan hende.
De to neste stoppene var av en helt
annen karakter. Vi dro til Hiroshima
og Nagasaki, byer som for oss er mest
kjent for atombombene som traff i
august 1945. Muligens var det fordi det
var
mange
skoleklasser
på
besøk,
men museet
i
Hiroshima
virket på meg rotete
og
masete.
Mye bedre i Nagasaki, der hadde de
også tatt med atomspørsmålet videre

Vi satt på gulvet og spiste oss gjennom 12-retters
middag. Nei, ikke 12 retter så store som norske (...)

Første dagen gikk med til å få noenlunde
orden på døgnrytmen, men på kvelden
var vi på en restaurant som serverte
typisk japansk mat, på typisk japansk
vis. Så vi satt på gulvet og spiste oss
gjennom 12-retters middag. Nei, ikke 12
retter så store som norske, men vi fikk
smake både kjøtt og fisk, blekksprut og
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men interessant å ha sett.
Religion i Japan er en sak for seg. Spør
du en nordmann om hvilken tro han
har, er svaret greit, han er kristen eller
muslim eller han har ingen, eller kanskje
han ikke vil svare. I Japan svarer 80
% at de er buddhister, 60 prosent at
de er shintoister (den gamle japanske
religionen, hvor man til 1946 mente at
Keiseren også var gud, en etterkommer
av Amaterasu, solgudinnen), men 2-3
prosent sier at de er kristne. Følgelig sier
mange japanere at de har to religioner,

”

gjennom den kalde krigen til våre dager.
Her var det rom for stillhet og ettertanke,
jeg tror ikke det bare var meg som også
tenkte på en noe ustabil herre like i
nærheten, i Nord-Korea og hva han kan
finne på å stelle i stand.
For oss kristne innbyr Nagasaki til ettertanke på annet vis også. Kristendommen
har lange røtter i Japan. Den portugisiske
jesuitten Franscis Xavier kom til Kyushu,

tvang Japan til å åpne opp for utenlandsk
handel og bosetning. Nagasaki var den
første byen som ble åpnet. Og ytterst
forsiktig begynte japanske kristne å ta
kontakt med utlendingene. Men først i
1873 ble det tillatt for japanere å være
kristne. Også i dag er det i Nagasakiområdet de er tallrikest.
Katolikkene har bygd en kirke, et museum og et monument på stedet hvor de

I mer enn 250 år var det dødsstraff for å
være kristen i Japan. Det var dødsstraff for å
reise utenlands (...)
den østligste av øyene, i 1549. Han
fikk raskt store resultater. Japan var et
føydalsamfunn, og flere av de lokale
herskerne lot seg døpe. Nagasakiområdet ble tyngdepunktet. I 1600 var
det en langt større andel av befolkningen
som var kristne, enn i dag. Videre gikk
det ikke godt. Den egentlige herskeren
i Tokyo (Keiseren i Kyoto hadde gitt
fra seg den verdslige makten, han var
jo Gud), ble redd for at hans vasaller i
Kyushu skulle slå seg sammen med
portugiserne og overta makten. Derfor
forbød han kristendommen og utviste
alle utlendinger. Mange kristne ble
arrestert. De fikk valget mellom å trampe
på korset og spytte på et bilde av Jomfru
Maria, eller bli henrettet. De første 26
som nektet ble spikret fast på hvert sitt
kors i Nagasaki. 3 av dem var barn.
I mer enn 250 år var det dødsstraff for å
være kristen i Japan. Det var dødsstraff
for å reise utenlands, og bortsett fra
en nederlandsk handelsstasjon på en
liten øy i havna i Nagasaki, fikk ikke
utlendinger komme inn heller. Men i
1854 kom den amerikanske marinen og

”

i lufta fra Osaka til Amsterdam (men
klokka hadde bare gått et par timer),
vente på Schiphol i 6-7 timer før vi kunne
dra videre til Flesland forsinket. Det ble
et langt døgn. Vi var trøtte og slitne.
Samtidig, det var så mye mer vi gjerne
skulle sett.
Tilbake er mange gode opplevelser,
et par mer tankevekkende enn gode
(Hiroshima og Nagasaki), og mye god og
fremmedartet mat. En stor takk til Nobu
som hadde tilrettelagt en vellykket og
allsidig reise. Skulle gjerne ha tatt en tur
til.

første 26 martyrene ble henrettet. Det
var også et tankevekkende sted.
Vår tur gikk tilbake til Kobe, hjembyen
til Nobu. Vi var med på gudstjeneste
i en kristen menighet i byen. Den var
startet av norske misjonærer fra Misjonssambandet, men presten nå var japaner.
Prekenen var ikke grei å forstå, men
vi kjente igjen gangen i gudstjenesten
og flere av salmemelodiene. Nattverdliturgien kunne vi også kjenne igjen. Der
kunne hver enkelt nattverdgjest velge
mellom alkoholfri eller ekte vin. Det var
kanskje en idé i Norge også? Tilslutt
måtte vi eksotiske fra Norge synge en
salme for menigheten.
Siste dagen var vi i Himeji og besøkte
Himeji Castle, et slott/en festning som
finnes på forsiden av mange turistbrosjyrer. Ved siden av var det en park/
botanisk hage som var delt inn i 12
små, svært forskjelligartede parker. Det
var nok en typisk japansk måte å gjøre
tingene på.
Hjemreisen var også slitsom; 13 timer

Tekst: Arne I. Tandberg
Foto: Nobukazu Imazu
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Syndebukken – en død for alle andakt
Joh. 11,49-50: Kaifas, som var
øversteprest det året, sa: «Dere tenker
ikke på at det er bedre for dere at ett
menneske dør for folket, enn at hele
folket går til grunne.»
Syndebukken har sin opprinnelse fra
gammeltestamentlig tid. I GT´s
3.
Mosebok kap. 16 fortelles det om den
gamle pakt mellom Gud og folket. På
Soningsdagen («Jom Kippur») skulle
øverstepresten bære folkets synd og
skyld frem for Guds alter: «gjøre soning
for dem så de får tilgivelse», leser
vi. Han valgte ut to bukker, en som
skulle slaktes og ofres, og en levende
som skulle bære folkets synd bort, ut i
ørkenen. Øverstepresten gjorde tjeneste
som stedfortreder: på alles vegne, en
gang hvert år, bar ham fram offeret for
det hellige sted, den slaktete bukken,
og skvettet noe av blodet 7 ganger på
soningsstedet (= lokket på paktskisten
i det helligste). Når øverstepresten
hadde fullført soningen og renset det

hellige sted, førte han frem den levende
bukken og la hendene på hodet til
bukken. Så skulle han la en annen stå
ferdig til å sende bukken ut i ørkenen.
«Syndebukken» bærer alle folkets
synder bort, ut i villmarken.
I Bibelens nye Testamente kalles
Jesus for øversteprest i evighet og for
syndebukk; «Kristus er kommet som
øversteprest for de frelsesgoder som vi
nå har» (Hebr. 9,11 – 15). «Ikke med
blod av bukker og kalver, men med sitt
eget blod gikk han inn i helligdommen én
gang for alle og kjøpte oss fri for evig».
Derfor er Kristus mellommann for en ny
pakt. For Kristus har i kraft av en evig
Ånd båret seg selv fram som et feilfritt
offer for Gud. Jesus Kristus kalles også
for det lytefrie lam; «Guds lam som
bærer verdens synd». Da JXp døde for
vår skyld på korset Langfredag ropte
Jesus ut: «Det er fullbragt». Forhenget
til det «allerhelligste» i Tempelet revnet.
Folket fikk fri adgang til Guds trone,

tilregnet rettferdighet for Gud, for Jesu
Kristi skyld. Alle dem som tok imot han,
dem ga han rett til å bli Guds barn.
Jesus ble «Syndebukken» for at du skal
slippe; «Jesus har et prestedømme som
ikke tar slutt, fordi han er og blir for evig
tid. Derfor kan han også fullt og helt
frelse dem som kommer til Gud ved ham,
fordi han alltid lever og går i forbønn for
dem» (Hebr. 7,24). Du kjenner «den lille
Bibel», Joh. 3,16: «For så høyt har Gud
elsket verden at han ga sin Sønn, den
enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv».
Herren velsigne deg og bevare deg!
Velsignet påskehøytid til deg og dine.

Gunnar Kolaas
sokneprest i Olsvik

Påskequiz
2. Hvordan finner man ut når det er
påske?
3. Hvor ble dette bestemt?
4. Hva kalles tiden mellom palmesøndag
og første påskedag?
5. Hvordan lyder de fire første linjene i
påskesalmen «Deg være ære»?
6. Hva heter langfredag på engelsk?
7. Hvem har siden 1987 ledet
radioprogrammet «Påskelabyrinten»?
8. Hva kalles «ringen» nederst på en
skistav som hindrer staven i å synke dypt
ned i snøen?
9. Til hvilket land tilhører Påskeøya?
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10. Hvorfor
Påskeøya?

har

øyen

fått

navnet

11. Påskekrim er tilsynelatende et
særnorsk fenomen. Hva skal visstnok ha
satt i gang denne tradisjonen med krim i
påsken?
12. Hvor mange avlange kjeksbiter er
det i en pakke med tursjokoladen «Kvikk
Lunsj»?
Svar:
1. Kommer fra det jødiske uttrykket Pesach, som betyr «å
gå forbi» etter fortellingen om Moses som førte jødefolket
ut av trelldommen i Egypt. 2. Påskedag skal være første
søndag etter første sykliske fullmåne som inntreffer på
eller etter 21. mars. 3. På kirkemøtet i Nikea i år 325. 4.
Den stille uke. 5. Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være, Kristus underlagt. 6. Good Friday.
7. Viggo Valle. 8. Trinse. 9. Chile. 10. Første europeer,
den nederlandske oppdageren Jakob Roggeveen, kom til
øyen første påskedag 1722 og gav den navnet Påskeøya.
11. Reklamekampanjen for kriminalromanen «Bergenstoget
plyndret i natt». Kampanjen stod på forsiden av Aftenposten,
lørdag før palmesøndag i 1923. Den så ut som en viktig
nyhetsoverskrift, noe som førte til at redaksjonen ble nedringt
av fortvilede mennesker. 12. Fire.

1. Hva betyr påske?

Lederens hjørne Sommeråpning
ved menighetsrådsleder Arthur Pilskog

Menighetens årsmøte 2018
Olsvik menighets årsmøte ble i år avholdt søndag 11. mars. For deg som
ikke hadde anledning til å være til
stede, gjør vi oppmerksom på at du
finner menighetsrådets årsmelding i
hyllen ved hovedinngangen i kirken.
I tillegg til menighetsrådets egen
årsmelding består den av rapporter
fra alle menighetens aktive utvalg og
enheter. Skulle det være tomt for den
trykte årsmeldingen kan du henvende
deg til menighetskontoret for å få
en. Den er dessuten tilgjengelig på
nettet for alle interesserte. Referat
fra årsmøtet er også tilgjengelig.
Det inneholder kommentarene fra
gjennomgangen av årsmeldingen..

Samtidig som alle årsrapportene forteller oss hva som skjedde i året som
gikk, gir de en god pekepinn om hva
som skal skje i 2018. For vi planlegger
selvfølgelig å følge opp det meste av
det samme arbeidet i inneværende
år. Og årets oppgaver er allerede i
godt gjenge. Det er aktivitet så og si
alle ukens dager gjennom hele året.
Ta deg tid til å sette deg inn hva som
skjer. God lesning! Du kan spørre de
ansatte eller en fra menighetsrådet
om det er noe mer du vil vite. Legg
merke til at det er mange, i tillegg til
de ansatte, som er med i alt dette
som skjer. Bli med i fellesskapet du
også. Det er plass til mange!
Påskedag og påsketid!
Jesus sto opp fra de døde den første
dag i uken. Tenk han som var død
ble levende! Døden er overvunnet!
Påskedagen ble tidlig kalt Herrens
dag av de første kristne. Det var en
dag og en begivenhet de ikke kunne
la være å feire, de måtte bare komme
sammen. Det ble en hellig dag! Slik
ble søndagen til. 2000 år etter samles
vi fremdeles med takk og tilbedelse.
Disiplene ble først rådville og redde
overfor dette helt utenkelige som
hadde skjedd. Men så kom Jesus til
dem. Han talte til dem og de husket
alt han hadde sagt om sin død og
lidelse, og at han skulle stå opp igjen.

De tok imot ordene hans og hans
nærvær. Ja, de forsto at de ikke kunne
kalle seg kristne hvis ikke Jesus var
stått opp fra graven. Jesus møter oss
også i dag. Vi møter ham i ordene fra
bibelen som vi leser og hører, og i
fellesskapet der dåpen og nattverden
styrker oss i troen på oppstandelsen.
Jesus sier: «Jeg lar dere ikke bli igjen
som foreldreløse barn. Jeg kommer til
dere.» Min far og jeg kommer og vil
bo hos dere. Johannes 14, 18 og 23
Vi lever i påsketiden helt til Jesus
kommer igjen! – Dette er godt
beskrevet for oss i Svein Ellingsens
salme. God påsketid!
Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Du som var død er vår Herre i dag!
Kristus, du lever og står ved vår side
her hvor vi rammes av jordlivets slag.
Selv om vi føler oss svake i verden,
bærer vi med oss et grunnfestet håp:
Livets oppstandelse påskedagsmorgen,
underet skjedde på ny i vår dåp.
Livet og døden, ja, alt er forvandlet!
Dåpsvannet gjenspeiler regnbuens pakt.
Troen er gitt oss: Guds rike skal seire!
Mørket som binder oss, mister sin makt.
Løftet står fast når vår fremtid er truet:
Ingen skal rive oss ut av Guds hånd!
Engang skal Gud få sin skapning tilbake.
Verden bli frigjort fra fiendens bånd!
Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Livet er gjemt i et jord-dekket frø.
Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve.
Se i oppstandelsens lys skal vi dø.
Nr. 209 i Norsk Salmebok

Olsvik kirke
Søndag 10. juni
kl.15.00
Korene Olsvik MiniSing,
Shine, Olsvik Tweenies,
Olsvik TenSing og
Colla Voce.
Grilling og aktiviteter
Familiegudstjeneste med
nattverd
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Konfirmanter i Olsvik våren 2018
5. mai kl. 11.00
Malene Fielding
Emma Hagesæther
Kajsa Sognnes Dusmanu
Andreas Lilleskare Holmen
Thea Fossmark
Tiril Osk Lyngtu Ørvarsdottir
Aleksander Stadsnes Lønningdal
Ada Othilie Hult
Jan Eivind Strømme
Kathinka Dale
Lilly Petrikke Træen
Severina Aase Myrmel
Amanda Iren Sunde Soltveit
Olivia Lexau Strømmen
Steffen Strømme
Sondre Dyrøy
Amalie Pedersen Haaland
William Gilborne Nilsen
Kaia Natvik
Marielle Skarseth
Frida Dale Skorjanc
Jarle Andre Paulsen Hopland

5. mai kl. 13.00
Ida Julie Mjøs Harstad
Håvard Moss
Frida Simonsen
Mathias Fjellskål
Henrik Aleksander Mjøs Harstad
Katinka Jonas Svellingen
Marius Lilleøren Økland
Simen Øvrebø Tonning
Henrik Andrè Hatlem Haug
Anders Kjellevold Hatle
Nora Westad
Adele van der Heide
Kristoffer Bårdsen
Emma Enberget
Elise Aarethun
Julie Westby
Lea Staurland Hansen
Vebjørn Endal
Mia Helene Florvåg
Andreas Johnsen
Angelica Jonas Svellingen
Mari Wallem Sivertsen

6. mai kl. 11.00
Kasper Nøstvold
Mathias Johnsen
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Christian Andersen
Daniel Bjørklund
Sander Vågen Hesjedal
Selma Carmina Blanco-Landeråen
Alexander Lahn-Johannessen
Christoffer Lahn-Johannessen
Thomas Øvre Johannessen
Thorvald Svåsand Lihaug
Sander Glesnes
Mathias-Simón Flesland Hernandez
Øystein Emil Johannessen
Morten Skålevik Rolid
Victor André Bognø-Landsvik
Petter Andersen
Henrik Gjerde Ødemark
Thea-Kristine Knappskog
Mathias Drotningsvik Hauge

6. mai kl. 13.00
Robin Bårtvedt
Camilla Greni
Preben Thon Aanensen
Tobias Arnesen
Ellen Cathrin Jørgensen Eriksen
Marcus Haugland-Andersen
Marthe Heggø
Trym Molde Hexum
Cecilie Molde Hexum
Stina Ingebrigtsen Kjelsvik
Eivind Korten
Marcus Haugland Lerøy
Robin Nilsen
Frida Teoline Hammer Nilsen
Georg Næss Olsen
Emma Squibb-Engelsen
Sunniva Sjursen Steinsland
Sander Magnesen Svåsand

13. mai kl. 11.00
Sandra Lee Finsås
Nora Pile Hauge
Sara Lill Høydal
Øyvind Gjerstad Hamre
Sofie Skaar Andersen
Cassandra Vinnes
Daniel Hesvik
Daniel Fredriksen Sjøstrand
Martin Danielsen
Jonas Aasmul
Sara Heldal Lygre
Karla Birkeland Fossåskaret
Jakob Bernard Høye Einarsen

Aurora Adele Hilleren
Hedda Opdahl
Fabian August Furnes Warpe
Stine Marie Finnkirk
Synne Odland Aase
Anne-Cecilie Samdal Skeie
Ole Balevik Pamer
Sara Straume
Idunn Straume
Anna Elise Falch Jentoft

13. mai kl. 13.00
Andre Skjerdal Halseide
Kine Linea Schulz
Anna Marie Kjærgård Eide
Sofia Jørgensen Øvretveit
Elias Eilertsen Skjelvik
Dorte Einevoll Jacobsen
Knut William Hjortland
Pernille Wensel
Signe Duus
Theodor Sanne
Sara Margrethe Gulowsen
Rebecca Ahlbom Juvik
Amalie Thoresen
Anna Skarstein Olsen
Hilde Terese Hovden
Henrik Walle Jarland
Christina Wange Irgens
Ida Marie Grinde Emken
Max Håkonsli Bakkeli
Ronja Skagen Nilsen
Hedda Skagen Nilsen
Martin Andreas Midson-Slettbakk
Ole Magnus Hjortland
Camilla Haugen Kokai
Sander Bjelland Nilsen

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

Ragnar Grøm, 1927-2018
Det var med sorg vi mottok budskapet
at Ragnar Grøm døde 26 januar.
Ragnar Grøm var født i Grimstad 17.
oktober 1927. På grunn av krigen måtte
han avbryte utdannelsen og ta seg
arbeide i et trelastfirma. Utdannelsen tok
han siden, på deltid. Latinartium mens
han var i det militære, teologistudiet
mens han var i fullt arbeide og hadde
familie. I tillegg studerte han solosang
ved Musikkonservatoriet i Oslo. Han ble
en skattet solist ved fremføring av store
kirkemusikalske verk, først i Oslo og
senere i Bergen. Vi er nok mange som
husker hans malmfulle bass fra konserter
i Domkirken.
I Bergen ble han ansatt som lærer ved
Lærerhøyskolen. Det var der jeg først traff
ham som lærer i kristendomskunnskap,
som faget het den gang. Han var en
lærer som kunne sitt
fag og kunne formidle
det til studentene,
to egenskaper som
ikke alltid henger i
hop. Han var også en god veileder ved
samtaler på tomannshånd, uten tvil den
av lærerne jeg satte størst pris på. I 27
år virket han på Lærerhøyskolen, senere
Høyskolen i Bergen.

menigheten etter hvert skulle deles, og
fra 1974 ble det arbeidet med å skaffe
tomt for en kirke for den nordre delen
av menigheten. Juleaften 1979 ble den
første gudstjenesten for Loddefjord Nord
holdt på Olsvik skole.
I 1982 ble nordre delen av menigheten,
den delen som Ragnar bodde i, skilt ut
som Olsvik menighet. Menigheten hadde
én ansatt, kapellan Einar Skudal, ingen
kirke og et menighetsråd hvor Ragnar
Grøm ble valgt til formann. Her skulle det
bygges ikke bare menighet, men også
kirke.
Det ble travle tider for formannen. Siden
han var teolog og vigslet prest, ble han
ulønnet vikarprest, så det kunne bli noen
frihelger for presten. Kontorlokaler skulle
skaffes, nye ansatte skulle skaffes, og
ikke minst, kirkebygget skulle planlegges,

Å bygge kirke og menighet er ikke et
one-man-show, men Ragnar Grøm har
en stor del av æren for den menigheten
vi har bygget her i Olsvik.
Men Ragnar trakk seg ikke ut av
menigheten. Allerede før delingen hadde
han fått i stand et kirkekor, hvor han var
ivrig med som sanger så lenge koret
eksisterte. Han og Elsa var trofaste på
søndagsgudstjeneste, så sant de var i
byen.
Ragnar Grøm har også satt spor etter
seg ellers i norsk kirkeliv. Fra 1974
– 1990 var han formann i Bjørgvin
Kirkesangforbund, fra 1982 til 1996 var
han formann i Norges Kirkesangforbund.
Han har oversatt alle Martin Luthers
salmer til norsk, likeså Bachs kantater,
oratorier og pasjonsmusikk, og mye
av kirkemusikken til komponister som
Buxtehude, Händel,
Mendelssohn
og
Brahms.
Han
var
redaktør av Tidsskrift
for Norsk Kirkesang,
og var like
til i år med i redaksjonen
for Nytt norsk salmeleksikon. Sine siste
artikler til det, leverte han rett etter sist
sommer.

- Ragnar Grøm har en stor del av æren for
den menigheten vi har bygget her i Olsvik.

Etter å ha bygd hus i Lerumsbakken,
kom han fra 1966 med i Loddefjord
Menighetsråd som den gangen omfattet
både Loddefjord og Olsvik. Fra 1970
ble han formann i menighetsrådet,
fram til menigheten ble delt 1/1-1982.
Dette var en travel tid for menigheten,
med sterk økning i folketallet. En viktig
oppgave var å samle penger til å bygge
Menighetshus. Det ble tidlig klart at

tegnes, finansieres og vedtas bygget av
kommunen. To ganger var oppstartsdato
for byggingen vedtatt, begge gangene
skar det seg. Ny tomt måtte skaffes, og
minst tre kirker ble det vedtatt tegninger
for. Endelig, i november 1989 ble første
spadestikk tatt, og 11/11-1990 kunne
Olsvik Kirke vigsles.
Fra 1/1-1991 trakk Ragnar Grøm seg
som menighetsrådsformann, men fortsatte de tre siste årene av perioden som
medlem av rådet. Da hadde an sittet som
medlem av menighetsrådet her i BergenVest i 28 år, i 21 av årene som formann.
Det er trolig en rekord som blir stående.

En påskesalme
I forbindelse med femhundreårsjubileet for Martin Luthers fødsel i
1983 sørget Ragnar Grøm for å få gitt
ut to hefter som inneholdt korsatser
til samtlige Luthers salmer. Ragnar
samlet, redigerte og forsynte alle
salmene med ny norsk tekst.

Salmen nedenfor er en påskesalme med
melodi av Hans Leo Hassler som blant
annet var organist i Augsburg fra 1586.
Jesus Kristus, vår forløser
har fra død og fra grav,
stått opp og vunnet,
og synden har han bundet.
Kyrie eleison

”

Ragnar Grøm var gift med Elsa i 70 år.
Der de kom hånd i hånd var det lett å se
at de fremdeles var forelsket. De fikk 4
barn, 15 barnebarn og 17 oldebarn.
Vi er mange i Olsvik menighet som har
gode minner etter Ragnar Grøm. Våre
tanker går til Elsa og familien. Vi lyser
fred over Ragnar Grøms gode minne.
Tekst: Arne I. Tandberg

Han som uten synd er kommet,
bar for oss vredens dom.
Vi ble forsonet
og med Guds nåde kronet.
Kyrie eleison
Liv og død og synd og nåde
ligger alt i hans hånd.
han frelser alle
som på hans navn vil kalle.
Kyrie eleison
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– Tull og tøys i hverdagen

Ansiktsmaling. Michelle Breivik gjør Marius, som sitter på Eline Dubruille sitt fang, klar til karnevalet i barnehagen.

Olsvik åpen barnehage har i mange
år vært et flott tilbud til barnefamilier
i området. Høsten 2017 ble det
ansatt to nye, Michelle Breivik og
Jannicke Eriksen, som sammen med
Gerd Gauteplass utgjør staben i
barnehagen.
Olsvik åpen barnehage ble startet i 2001,
og har siden den gang vært godt besøkt.
Barnehagen
har
siden 2008 vært
åpen tre dager
i uken og er et
gratis tilbud hvor
barn
sammen
med voksne kan komme når de vil, i
åpningstiden.

Det er noe Eline Dubruille kjenner seg
igjen i. Hun har gått i barnehagen siden
november med lille Marius.
– Det sosiale er noe av det jeg setter stor
pris på med barnehagen. Her møter jeg
mange forskjellige mennesker som er
i samme situasjon og Marius får møte
andre barn i samme alder, forteller
Dubruille.

– Det kan gjerne være åtte barn her en
mandag, og fredag samme uke kan det
dukke opp 35 barn. Vi pleier derfor å
strekke aktivitetene ut hele uken, slik at
alle kan få det med seg, uansett om en
kommer mandag, onsdag eller fredag,
forteller Michelle Breivik.
Besøkstallene har også noe å si for
hvor mye støtte barnehagen får fra
kommunen.

– Grunnen til at jeg kommer tilbake er nok
den generelle gode følelsen når man er her.
Eline Dubruille, besøkende i barnehagen

– Her er alle hjertelig velkommen, smiler
Michelle Breivik, pedagogisk leder i
barnehagen. Her kan man komme og
treffe andre som også har små barn.
Noen har kanskje vokst opp i Olsvik,
andre er akkurat flyttet hit. Så det er et
fint sted å treffe nye venner og knytte
relasjoner, fortsetter hun.
8 Olsvik menighetsblad 1-2018

Utfordrende og givende
Eline Dubruille synes barnehagen er
godt organisert, og har et fint pedagogisk
opplegg. Dette er noe Michelle Breivik
har erfaring med fra tidligere arbeid i
barnehager. Men i motsetning til vanlige
barnehager hvor barna kommer hver
dag, så må man tenke litt annerledes i
en åpen barnehage hvor folk kommer og
går når de vil.

”

–
Utfordringene
her er å ha kjekke
aktiviteter
som
interesserer foreldre
nok til å møte opp, og sørge for at de
ønsker å komme tilbake. Det trenger
man ikke i andre barnehager. Så vi må
nok vri hodene litt ekstra for å finne gode
arrangement som trekker folk, sier hun.
Det er også helt klare fordeler med åpne
barnehager hvor voksne er med barna i
barnehagen.
– Vi får et tettere samarbeid med

Trommeorkester. Det er alltid masse folk og god stemning når Trommelars får barna og de voksne med på tromming og sang.

foreldrene. Vi blir bedre kjent med både
dem og barna og vi får gjerne se hele
familier i samspill. Vi får også treffe
masse nye mennesker fra ulike kulturer
og med ulike bakgrunner, noe som er
veldig koselig, forteller Breivik.
Stor trivsel
Det virker som både
de ansatte og de
besøkende
trives
godt i barnehagen,
og
de
ansatte
får mye gode tilbakemeldinger fra de
besøkende.

en flott opplevelse. Det var masse folk
her og veldig hyggelig, minnes Dubruille.

– Litt grilling og vafler ute må også til,
legger hun smilende til.

Men de store arrangementene er ikke
hovedgrunnen til at hun fortsetter å gå i
barnehagen.

Hun ser positivt på fremtiden i Olsvik
åpen barnehage.

– Det er et fint sted å treffe nye venner og
knytte relasjoner. Michelle Breivik, pedagogisk
leder i barnehagen

– De synes det er koselig, og de fleste
kommer tilbake. De trives godt, synes
det er en rolig atmosfære her og at
vi finner på gøye aktiviteter, forteller
Michelle Breivik.
Eline Dubruille kommer ofte i barnehagen
sammen med Marius, og synes det har
skjedd mye kjekt den tiden hun har gått
der.
– Sist gang Trommelars var på besøk var

– Grunnen til at jeg kommer tilbake er
nok den generelle gode følelsen når man
er her. En vet hva man kan forvente, det
er en fin rutine i hverdagen og man treffer
nye mennesker, forteller Eline Dubruille.
Fremtiden i barnehagen
Michelle Breivik har planene for våren
klar. Det skal lages påskepynt til påske.
Etter det håper de på at været blir flott
slik at de kan være ute og få til noen
turer, blant annet til en gård for å se på
lammene som er kommet.

”

– Jeg håper foreldre
og barn fortsatt
ønsker å komme
til oss, og at vi
fortsetter slik som
nå, med kjekke
aktiviteter og med mye tull og tøys i
hverdagen, ler Breivik.
For hun har hatt mange flotte opplevelser
i barnehagen, og håper det blir mange
gode opplevelser i fremtiden.
– De beste opplevelsene jeg har hatt i
barnehagen må være når barna kommer
smilende inn, de gleder seg til å komme
hit, og spesielt om de kommer og gir
oss ansatte en klem. Det varmer veldig,
avslutter Brevik.
Tekst: Øyvind S. Stokke-Zahl
Foto: Nobukazu Imazu
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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
gk839@kirken.no

Nobukazu Imazu
55308173/ 95888236
ni235@kirken.no

Kantor

Rune J. Klevberg
55308175/55933923
rk239@kirken.no

Diakon

Heidi Merete Baird
55308179
hb776@kirken.no

Hans-Petter Dahl
55308176/97167683
hd268@kirken.no

Sven-Ove Rostrup
55308171/91557253
sr393@kirken.no

Administrasjonsleder
Bjarne B. L. Andersen
55597196/40064327
ba573@kirken.no
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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

Johannes Ekren
Noah Antczak Simonsen
Ask Forshaw Stensland
Sofie Myking Bjelke
Albert Nybakk Henne
Thilde Tolun Johnsen
Tomine Sørvik Tennebekk
Johannes Haugen Tveiterås
Birkeland kirke
Amalie Eriksen-Honve
Loddefjord kirke
Thale Sørvik Hansteensen
Caspian Johnstad Monsen
Loke Rekve
Kjell Martin Larsen
Loddefjord kirke
Sarah Hauge Norheim
Eirik Lokøen Rygg
Hailey Sophie Hanøy
Mariakirken

Øyvind S. Stokke-Zahl
55308178
os658@kirken.no

Leder av
menighetsrådet

Olsvik menighetskontor

døpte

Bjørg Karin Husa
55308174
bh953@kirken.no

Frida Marie Hodnekvam Bergerud
Agnes Lode Godvik
Line Gram Nordanger
Sander Rossnes
Josefine Arnesen
Jakob Bernard Høye Einarsen
Nora Emilie Jørs Brandt
Jan-Henri Jensen
Maja Temre Ludvigsen
Arian Deciar Mikkelsen
Uskedalen kyrkje, Kvinnherad
Oliver Kleppe Soltvedt
Adam Svanberg
Maja Ludvigsen Temre
Max Eriksen Agledal
Laksevåg kirke

døde
Edith Monsen
Gunvor Oddveig Jansen

Liv Elsy Helgesen Karin Renate
Øvreseth
Roald Amundsen
Gunnar Karl Gadder Kverhellen Hjørdis
Fernanda Erichsen
Harry Malvin Johnsen
Rune Johan Ringstad
Ragnar Grøm
Ragnhild Harriet Jakobsen
Magne Nikolai Rystad
Margit Hansen
Evelyn Johanne Flygansvær
Hildur Kirsten Mikkelsen
Liv Lockertsen
Willy Eikevik
Ingveig Kristin Godø
Anna Kristine Nygård Andersen

offer
November
26. KRIK			

2 950,24

Gudstjenester i Olsvik kirke
Søndag 25. mars
Palmesøndag
Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp. Takkoffer til: Menighetens
arbeid.

Søndag 15. april
3. søndag i påsketiden
Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp. Takkoffer til: Menighetens
arbeid. Søndagsskole.

Søndag 13. mai
Søndag før pinse
Kl. 11:00 og 13:00: Konfirmasjon
ved Gunnar Kolaas. Takkoffer til:
Menighetens arbeid

Torsdag 29. mars
Skjærtorsdag
Kl. 19:00: Kveldsgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Nattverd. Takkoffer til:
Mercy ships.

Søndag 22. april
4. søndag i påsketiden
Kl. 11:00: Gudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp. Takkoffer til:
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet.

Søndag 20. mai
1. pinsedag
Kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
Takkoffer til: Normisjon

Fredag 30. mars
Langfredag
Kl. 11:00: Pasjonsgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas.

Søndag 29. april
5. søndag i påsketiden
Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp og nattverd. Takkoffer
til: Diakonalt Ungdomsarbeid (DUA).
Søndagsskole.

Mandag 21. mai – i Alvøen
2. pinsedag
Kl. 12:00: Friluftsgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Nattverd. Takkoffer til:
Menighetens arbeid

Søndag 1. april
1. Påskedag
Kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til: Okhaldunga hospital.
Mandag 2. april
2. Påskedag
Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Takkoffer til: Menighetens
arbeid.
Søndag 8. april
2. søndag i påsketiden
Kl. 11:00: Familiegudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Nattverd. Takkoffer til:
Søndagsskolen, Bergen krets.

Desember
03. Egen men., underv.
10. Olsvik Tensing
17. Menighetsarbeidet
24. Kirkens Nødhjelp
24. Kirkens Bymisjon
25. Nådehjemmet		
26. Menighetsarbeidet

3 286,86
2 822,18
3 798,22
11 635,29
12 695,73
2 362,12
1 046,50

Januar
07. Kirkens SOS i Bergen
14. Egen menighet
21. Nådehjemmet		
28. Bibelselskapet

3 132,23
2 719,73
1 268,37
3 638,47

Februar
04. Egen menighet
2 230,75
11. Egen menighet, barnekor 3 583,11
18. Kirkelig ressurssenter 2 152,64
25. Egen menighet
2 218,91
Mars
04. Samtalesenteret

2 092,60

Lørdag 5. mai
Lørdag etter 5. søndag i påsketiden
Kl. 11:00 og 13:00: Konfirmasjon
ved Nobukazu Imazu. Takkoffer til:
Menighetens arbeid.
Søndag 6. mai
6. søndag i påsketiden
Kl. 11:00 og 13:00: Konfirmasjon
ved Nobukazu Imazu. Takkoffer til:
Menighetens arbeid.

Søndag 27. mai
Treenighetssøndag
Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp og nattverd. Takkoffer til:
Kirkens Familievern. Søndagsskole.
Søndag 3. juni
2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp og nattverd. Takkoffer til:
Menighetens arbeid. Søndagsskole.
Søndag 10. juni
3. søndag i treenighetstiden
Kl. 17:00: Sommergudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Nattverd. Takkoffer til:
Kalfarhuset oppfølgingssenter.

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.
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Det skjer i din kirke
Konserter i påsken

Sted: Olsvik kirke
Åpningstid: 12.00 – 14.00
Torsdager - 19/4 og 24/5

Skjærtorsdag kl. 18.00
Meditativ musikk for pasjonstiden
Johann Sebastian Blum, cello
Rune Johnsen Klevberg, orgel

Søndag 15. april kl. 19.00

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.

Festlig vokal- og instrumentalmusikk for påsketiden
Osterøykoret, dir. Jon Flydal Blichfeldt
Fana mannskor, dir. Bjørn Bergmann
Brith Barsnes Bjordal, sopran
Anders J. Hellesund, saksofon
Rune Johnsen Klevberg, orgel

Konsert

Inngang kr. 100,-

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. 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 22. april kl. 18.00
Et av de fremste norske bandene innen
50- og 60-talls soul og rhythm & blues.
Gjør deg klar for en forrykende konsert
med Good Time Charlie og våre egne kor:
MiniSing, Shine og Tweenies.
Inngang kr. 100,-

Flyktningen som ble hjelpearbeider
– Vann er selve livet, sier Innocent
Nigindu. Han flyktet med familien fra
en blodig konflikt i Kongo. Nå er han
en stor ressurs for Kirkens Nødhjelps
arbeid i flyktningleiren der han endte
opp.
– Uten vann finnes ikke noe. Vi trenger
det til å vaske oss, lage mat og drikke,
så den jobben jeg gjør her er jeg virkelig
stolt over, smiler Innocent.
Navnet hans betyr «uskyldig», men det
er ingen uskyld å finne i flukthistorien
hans. Først måtte han flykte da soldater
kom til byen der han jobbet. 85 prosent
av de som var i byen ble drept, hevder
Innocent.
Han flyktet mot byen der han og familien
bodde, men etter to dager kom soldatene
også dit. Det skulle vise seg at den beste
løsningen var å flykte til nabolandet
Angola, litt lengre sør i Afrika.
Koordinator i flyktningleiren
Til slutt havnet han og familien i
flyktningleiren Kakanda der Innocent
etter hvert fikk seg jobb som koordinator
for Kirkens Nødhjelp. Nå passer han på
at vannet alltid er rent, at søppelet blir
tømt og at toalettene blir vasket.
– Jeg får brukt evnene og erfaringen min
til å hjelpe, og det er flott å kunne støtte
Kirkens Nødhjelp. Jeg er kristen, og for
meg er det viktig å kunne hjelpe andre
med de evnene og midlene jeg har for
hånden, sier Innocent.
Han får en liten lønn for jobben han
gjør, men mye av drivkraften er lysten
på å gjøre noe godt for andre. Han vet
bedre enn de fleste hvor viktig rent vann
er, for under flukten var det ofte at han
ikke kunne drikke. Og som mange andre
i leiren har han vært syk fordi han har
drukket urent vann.
Innocent er en av mange som hver dag
jobber for Kirkens Nødhjelp. I landsbyer,
byer, flyktningleirer og kriseområder i
en rekke land rundt om i verden jobber
Kirkens Nødhjelp for å sikre tilgang til
rent vann, trygge toaletter, energi og mye
annet. For at maskineriet skal fungere
trenger man helter som Innocent.

Stort smil: Innocent Nigindu elsker jobben sin i flyktningleiren i Dundo i Angola. Han er selv
flyktning fra Kongo, og setter pris på å kunne jobbe for Kirkens Nødhjelp med å hjelpe andre
som har flyktet fra samme konflikt.

Avhengig av hjelp for å hjelpe
Men for at maskineriet skal fungere
trengs det også hjelp fra norske frivillige.
Folk som ikke er på flukt, men som i likhet
med Innocent har et engasjement og
kompetanse til å gjøre en forskjell. Hvert
år er tusenvis av slike frivillige med på å
samle inn penger til Kirkens Nødhjelps
arbeid gjennom Fasteaksjonen.
Og det er nettopp
disse
pengene
som gjorde det
mulig å starte
opp arbeidet i
Nord-Angola,
raskt og effektivt.
For Innocent og
over tusen andre
flyktninger i leiren
har
det
vært
livsviktig hjelp.
Også i år skal
frivillige
over
hele Norge være
med på å samle
inn penger til
brønnboring,
latrinebygging og
andre tiltak som
redder liv rundt
om i verden. Også
du kan bidra når

Olsvik menighet skal gjennomføre årets
aksjon, tirsdag 20. mars, enten ved å
være bøssebærer eller å støtte aksjonen.

Tekst og foto: Kirkens Nødhjelp
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Lik oss på

Støtte
menighetens arbeid?

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

Vipps til 12192

Sett inn logo her

Takk for rause gaver!
En stor og varm takk til alle dere som fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp så er enkeltmennesker, besøk og samtaler
AvtaleGiro
er tilpasset
de betalerne
som
ønsker
automatisk
betaling
av store
regningene
menighet.sine.
FlereMed
av dere har
det godt
å kunne
løfte
alle dere som
er i vår
benyttet
dere av giroen
i forrige nummer
denne løsningen
at menighet
de fastefrem
regningene
konto på på
forfallsdato.
benyttetframuligheten
menighetens
som rause betales
og gode direkte
av menighetsbladet.
Til besørger
sammen banken
er Olsvik
Du får god
oversikt
vedkroner
at du får
varsel minst 7 dager før forfall, oghjemmeside
kvitteringtilmed
å bliforklarende
faste givere eller
givere.
det kommet
inn over
16 000
tekst på kontoutskriften.
har benyttet kupongen nederst på siden.
til menigheten
og menighetsbladet.
Legger vi til at det i offer til andre kom Pengene kommer godt med. Blant annet Målet er 20 nye givere i år.
inn nærmere 110 000 kroner i fjor, til gjør dette det mulig for menigheten
egen Med
menighet
95 000
kroner samt at å lønne egen diakon i halv stilling.
Tekst: Bjarne B. L. Andersen
vennlig
hilsen
det ble samlet inn over 60 000 kroner i Heidi Merete bruker blant annet tid på

<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

