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Reisebrev fra Okhaldhunga
15. april dro fem strikkeglade
damer på tur til Nepal. Med oss i
bagasjen hadde vi 100 babytepper.
Hovedformålet med reisen var besøk
på Misjonssykehuset i Okhaldhunga
drevet av United Mission to Nepal.
Sykehuset betjener en befolkning på
250 000 mennesker. Her jobber Kristin
og Erik Bøhler som utsendinger for
Normisjon. Kristin som sosialarbeider
og Erik som lege.
Etter ca. 6 timers reise med bil fra
Katmandu på kronglete, smale, «hjelpe
meg går det an» veier og storslått utsikt,
kom vi fram til sykehuset som ligger
øst i landet. Jordskjelvet i 2015 ødela
nesten halvparten av husene i regionen,
og sykehuset har hjulpet jordløse med
gjenoppbygging av hus og registrering
hos myndighetene.
Sykehuset i Okhaldhunga er det eneste
innenfor et stort område som tilbyr
keisersnitt og kirurgisk hjelp. Hver
morgen går Kristin Bøhler en runde på
nyfødtavdelingen og deler ut babytepper,
sokker, luer og jakker/vester til de små.
Alt gaver fra Norge. Det er kaldt her oppe
i høyden og gode ullplagg kommer godt
med. Vi fikk være med å dele ut tepper
fra bunken vi hadde med oss.

på sykehuset og fikk oppleve arbeidet på
nært hold. Stabsmøter med påfølgende
legevisitt, poliklinikk, spedalskhjem,
venteavdeling for kommende mødre,
kirurgisk avdeling, og føde-/barselavdeling. Alle pasienter har med seg
pårørende som står for matlagingen til
dem så lenge de er pasienter. Sykehuset
satser nå videre på å få starte opp
sykepleierutdanning på området.

Under oppholdet hadde vi flere runder

En dag var satt av til landsbybesøk i

3000 meters høyde. Der møtte vi en
enke og hennes kronisk syke og nå
sengeliggende datter. Et sterkt møte
med denne lille kristne familien som
viste oss gjestfrihet og delte sin mat og
troshistorie med oss.
Vi møtte kristne nepalesere i husfellesskap i hjemmet til Kristin og Erik og
på gudstjeneste i den lokale menigheten.
I Nepal gir de kristne tiende av alt de
høster og tjener til menigheten sin. Kirken
har ingen statsstøtte. Bibellesning, bønn
og sang var en viktig del av fellesskapet
over alt vi kom. Det være seg i en liten
hytte i Himalayafjellene eller i større
fellesskap.
Fattigdom og nød så vi på nært hold. Når
besøkende sier: «Det er som å komme til
en annen verden» svarer Erik og Kristin
Bøler: «Nei, det er den samme verden,
men en annen del av den». Et tankekors
for oss som lever i den rike delen av
denne felles kloden.
Sykehuset i Okhaldhunga og de kristne
i Nepal trenger vår støtte og forbønn så
de kan fortsette sitt arbeid og være et
vitnesbyrd til hjelp og velsignelse for dem
som trenger det mest.
Tekst: Sissel Alvsåker Kolaas
Foto: Marie Dørdal Sylta
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Med hendelsene i forbindelse med 70-årsmarkeringen av alNakba («katastrofen», som er den arabiske benevnelsen på
fordrivelsen av mer enn 700 000 palestinerne) friskt i minne,
hvor over 80 palestinske demonstranter ble drept og over
2000 truffet av skudd under demonstrasjonene i mai i år
(kilde: Klassekampen), er det viktig å sette fokus på Israels

13 år og
fengslet
Mange hundre palestinske barn
blir hvert eneste år arrestert av det
israelske militæret. De yngste er bare
12 år gamle. Basim fra Dar Salah er
en av de heldige som har fått hjelp
gjennom rehabiliteringsprogrammet
til Øst-Jerusalem YMCA.
Hvert år oppfordrer Kirkenes Verdensråd, verdens største økumeniske
organisasjon, sine medlemskirker til å
markere Kirkeuka for fred i Palestina
og Israel. Under Kirkeuka for fred i
Palestina og Israel 16.-23. september
2018 vil menigheter og kirkelige
organisasjoner over hele verden be,
spre kunnskap og oppfordre til en
rettferdig fred. Temaet i år er «Unge
stemmer for fred»
og retter fokuset
mot barn og unges
situasjon i Palestina
og Israel.

okkupasjon av Palestina og arbeidet for fred og rettferdighet
i området. Barn og unge som vokser opp i konfliktområdene
er ekstremt sårbare og utrolig viktig for områdets fremtid. Vi
publiserer derfor en artikkel fra KFUK-KFUM Global, hvor
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel (16.-23. september) og
temaet «Unge stemmer for fred», trekkes frem.
(Innledning: Øyvind S. Stokke-Zahl)

skolesekken hans og satte håndjern
på han. De skrek til han og ville at han
skulle innrømme at han hadde kastet
stein mot militæret. Han nektet, men
soldatene var sikre på at han hadde
gjort noe galt fordi han så redd ut. Som
en vanlig 13-åring var Basim redd fordi
soldatene bar maskingevær, pistoler og
kjepper. Soldatene banket opp Basim
gjentatte ganger. Han ble fraktet til den
ulovlige, israelske bosettingen Kiryat
Arba i Hebron, og avhørt flere ganger.
«Jeg frøs så fælt hele tiden!» Basim gikk
kun i t-skjorte da han ble arrestert, og
temperaturene i januar faller kraftig på
kveldstid i fjellområdene. Etter en natt
med avhør i Kiryat Arba, ble han fraktet
til et fengsel.

oppholdet og det å ha vært adskilt fra
familien sin så lenge. Han var ufokusert
og tenkte mye på det han hadde opplevd.
Han sov dårlig og hadde hyppige
mareritt. Ikke lenge etter at han kom
hjem, dukket en terapeut fra KFUM opp
og tilbød ham traumebehandling. Basim
gikk til terapeuten én til to ganger i uka, i
omtrent tre måneder. Etter ca. åtte timer
merket Basim at han klarte å legge noen
av traumene bak seg. Da han hadde
avsluttet behandlingen, startet han på
et akademisk kurs i engelsk, arabisk og
matte. I dag deltar han også på aktiviteter
for barn som har sittet i fengsel, som
svømming og orientering.
Selv om Basims liv ser lysere ut nå,
lever
han
under konstant
frykt for å bli
fengslet
og
oppleve alt det
vonde på nytt.
Likevel
velger
tenåringen å se fremover. Han ønsker
å starte på sykepleierstudiet når han er
ferdig med skolen.

Moren forteller at det var hjerteskjærende å se
sønnen i håndjern og fotlenke

Arrangørene av Kirkeuka for fred i
Norge er Mellomkirkelig Råd for Den
norske kirke, Norske kirkeakademier,
Kirkens
Nødhjelp,
KFUK-KFUM
Global, Norges KFUK-KFUM, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, GodGave.
no, Norges Kristelige Studentforbund,
Stiftelsen Karibu og Sabeels Venner.
Basim Karmi er 15 år og kommer fra
landsbyen Dar Salah utenfor Betlehem.
Da han var 13 år ble han arrestert på
skoleveien.
En dag Basim var på vei hjem fra skolen,
ble han stoppet av soldatene. De tok

I fengselet ble Basim utsatt for mye
psykisk vold. Han var konstant redd for
å bli slått eller drept av fangevokterne.
Basim fikk en advokat og var nødt til å
møte i retten to ganger. Dette var de
eneste gangene han fikk se familien
sin, dog uten at han fikk lov til å snakke
med dem. Moren forteller at det var
hjerteskjærende å se sønnen i håndjern
og fotlenke. I retten ble han dømt til tre
måneder i fengsel, og da han skulle
løslates måtte familien betale kausjon.
For Basim var det fantastisk å komme
hjem og endelig møte familien sin.
Samtidig var han preget av fengsels-

”

Tekst: Aurora Marie Nome, frivillig i KFUKKFUM. Teksten stod først på trykk i KFUKKFUM Global sitt magasin
Foto: Maria Saxegaard
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En velfortjent takk?
Lukasevangeliet 17,7-10:
Dersom en av dere har en tjener som
er ute og pløyer eller gjeter, vil han
da si til tjeneren når han kommer
hjem fra markene: ‘Kom nå og sett
deg til bords?’ Nei, han vil si: ‘Lag
til kveldsmaten, bind opp kjortelen
og stå til tjeneste for meg mens jeg
spiser og drikker. Etterpå kan du selv
få deg mat.’ Takker han vel tjeneren
for at han gjorde det han var pålagt?
På samme måte med dere: Når dere
har gjort alt som er pålagt dere, skal
dere si: ‘Vi er unyttige tjenere og har
bare gjort det vi var skyldige til å
gjøre.’
Mange som leser denne fortellingen vil
nok reagere på at dette ikke er noen
god måte å ha et forhold mellom en som
kan gi et arbeid og den som skal utføre
dette arbeidet. Men mange andre steder
i verden er nok dette fortsatt en vanlig

måte å oppføre seg på. Og det er nok
slik at de som hørte Jesus fortelle dette
ikke syntes det var noe merkelig eller
særlig negativt, det var helt vanlig at det
var slik det var.
Så er det en liten åpning for en velfortjent
(?) takk i det Jesus spør: Takker han
vel tjeneren for at han gjorde det han
var pålagt? Jesus svarer ikke selv på
dette, men det er nok temmelig klart at
svaret er «nei». Selv ikke det får denne
tjeneren etter en lang dags innsats.
Men dette handler altså om å tjene, at vi
skal tjene. Å høre til i Guds familie av
døpte betyr også at det er oppgaver å
utføre, ting å gjøre som Gud vil sette oss
til. Gud ønsker at vi skal bidra, at vi skal
prøve å gjøre godt og bringe godhet og
kjærlighet videre.

andakt
Hva handler det om helt konkret? Rett
før hadde Jesus sagt at vi skal tilgi en
mann som mye som syv ganger på én
dag hvis det er behov for det. (En annen
gang snakket han om 70x7!) Så fortsatte
Jesus med å si at hvis vi har tro som et
sennepsfrø så kan vi si til et morbærtre å
rykke seg opp og slå rot i havet!! Dette
er utfordrende, og rettferdiggjør vel Jesu
kritiske vurdering av vår tjeneste. Dette
klarer vi ikke. Men Gud klarer det, og har
gjort det for vår skyld; både at han tilgir
oss uansett hva dette måtte være når vi
søker ham, og at han har tro på oss på
en slik måte at han gjorde alt mulig for
oss. Gud er tro mot oss.
En velfortjent takk går til Gud som har
tjent oss først slik at vi så kan tjene etter
fattig evne etterpå.
Arve Hansen Haugland,
sokneprest i Loddefjord

Min salme
Jeg tror at alle livsfaser bærer med
seg noe viktig, og kanskje erfarte man
at en bestemt salme traff oss ekstra
godt da. Etter som årene går, kan man
oppleve å finne trøst, visdom eller
til og med sorg fra denne salmen. Vi
har en tykk salmebok, og salmene
appellerer til oss på forskjellig vis.
Fra salme til salme, fra menneske til
menneske, fra menneske til Gud. Alle
mennesker er forskjellige, og alle
finner en egnet salme.
Jeg gikk på Alfa-kurs i Olsvik menighet
i fjor høst, og frem til mars i år. Lederne
valgte salmen «Navnet Jesus» som
gjennomgangssalme, vi sang den
sammen hver kurskveld, den var «vår
salme». Nå har denne salmen satt seg
i hjerteroten min. Når jeg hører denne
salmen nå, husker jeg tilbake til tiden
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på Alfa-kurset, forkynnerne, lederne,
alle deltakerne som var med, måltidene
vi fikk, hver gang. Vi var en gruppe
mennesker som ville vite mer om hva
det vil si å leve som en kristen, hva den
hellige Ånd gir oss, hvordan vi skal lese
i Bibelen og hva den forteller oss i dag,
hvorfor og hvordan vi skal be. Dette
hadde vi felles, og vi var en herlig gjeng.
Salmen «navnet Jesus» sier noe om
hvor sterkt Jesus-navnet er. Det er evig
og hellig. Det kommer til og bestå, selv
om solen slukner, og det har evnen til å
stadig frelse nye mennesker, nye troende
kommer til. «Rettferds rike skyter sterke
skudd på ny», heter det i salmen. Det er
godt at det er slik.
«For det navn må hatet vike/for det navn
må ondskap fly». Når en som tror på

Jesus har tunge stunder, er det til hjelp
å få høre dette. I andre land er det ikke
bestandig religionsfrihet. Der kan man bli
forfulgt, fengslet, torturert og kanskje til
og med drept for å være en kristen. Jeg
synes dette er fryktelig. Vi som tror på
Jesus, og bor i trygge Norge, hvor vi kan
tro på hva vi vil, må alle tenke på hvor
vanskelig andre troende har det, og vi
må huske på og be for dem. «Intet annet
verden bringer/håp og trøst som dette
ord», står det i salmen.
Salmen avslutter med at Guds rike en
dag skal komme, «Da den frelste skare
synger/høyt dets pris i himmelen». Da
skal alle ha det godt, og all sorg, smerte
og fortvilelse er glemt.
Tekst: Randi Magnussen

Lederens hjørne
ved menighetsrådsleder Arthur Pilskog

Konfirmasjonsgudstjenestene
i begynnelsen av mai markerte et
flott høydepunkt for vårsemesteret
2018. Over 130 konfirmanter feiret
dagen sammen med sine nærmeste!
Håper dagen og feiringen svarte
til forventningene. Vi ønsker alle
konfirmantene Guds velsignelse og
lykke til med fremtiden.

til å holde ved like den interesse som
kurset skapte for mer kunnskap om
bibel og kristenliv. Det er også en måte
å opprettholde det gode fellesskapet
vi opplevde gjennom ukene vi var
sammen på Alphakurset. Dette er
to grupper som gjerne vil bli flere. Ta
kontakt med menighetskontoret eller
noen i menighetsrådet om du ønsker
å bli med. Så vi eventuelt kan danne
enda flere bibelgrupper.

Sommerferie
Som i fjor veksler også denne sommeren
Olsvik og Loddefjord menigheter, om å
ha gudstjenesten annen hver søndag.
Følge med i Menighetsbladet, i avisen
og på nettet.

Temakveldene som vi har hatt i tidligere
år vil vi fortsette med. Til høsten blir
det tre temakvelder. Torsdagene 27.
september, 25. oktober 22.november.
Program med tema og taler finner du i
menighetsbladet og på nettet.

I februar avsluttet vi det første
Alphakurset i regi av Olsvik menighet.
Tyve personer var med de elleve ukene
det varte. Det er ikke bestemt når det
eventuelt blir nytt Alpha-kurs. Men
det er dannet to bibelgrupper som en
oppfølging av kurset. Det gir anledning

Torsdag 7. juni kl. 19:00, var det
vårens eneste temakveld, med en
spennende presentasjon av som har
betydd mye i norsk kristenliv. Nemlig
teologen Ole Hallesby. Han var mest
kjent på 1950 tallet, men både før
og etter 1950 tallet, hadde han stor

Våren har sannelig blitt sommer i år.

innflytelse på norsk kristenliv og misjon.
Flere av hans bøker er blitt oversatt til
mange språk. Blant annet til japansk.
Slik har det seg at vår kapellan Nobu
Imazu ble kjent med hans tanker og
teologi. Nobu delte med oss sine tanker
om Hallesbys teologi, og den betydning
han har hatt på kristenlivet i Norge og
for Nobu selv.
Sommeråpning 10. juni
Det var ikke sommeravslutning, men
sommeråpning den 10. juni i Olsvik
kirke. Med stor korkonsert av alle
menighetens kor fra kl. 15.00, deretter
grilling fra kl. 16.00 og kl. 17.00 familiegudstjeneste. Slik markerte menigheten
at sommeren er velkommen.
En fin anledning til å ønske hverandre
en god sommer, enten du blir her i
nærheten av Olsvik eller du drar langt
av sted.
Vi ønsker alle menighetsbladets lesere
en riktig god sommer!
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Årgang 34. Utgis av menighetsrådet i Olsvik.

Navnet Jesus blekner aldri,
tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus, det er evig,
ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle
alle sjeler inn til Gud.
Omkved:
Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.
Jesu navn! Hvor skjønt det klinger,
la det runge over jord!
Intet annet verden bringer
håp og trøst som dette ord.

For det navn må hatet vike,
for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike
skyte friske skudd på ny.
Omkved.
Midt i nattens mørke blinker
som et fyrlys Jesu navn,
og hver hjelpløs seiler vinker
inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner,
Jesu navn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger
høyt dets pris i himmelen!
Omkved.
Norsk salmebok nr. 86.
Tekst: David Welander 1923, etter Salme
72,17. Melodi fra Zulukirken.
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Hvordan påvirker klespresset unge?
Vi er konfirmanter fra Olsvik kirke
2017/2018
i
konfirmantgruppen
«Sammen FORandre». Vi er en gruppe
på fire jenter som har valgt å fokusere
på merkepress blant unge og det at
merker har mye å si, noe som vi synes
er veldig dumt.
I dag er det mye klespress blant unge,
det er ikke bra. Det er press på å ha
merkeklær, for hvis du ikke har det kan
man føle seg sett ned på av dem som
har merkeklær. Dette må vi gjøre noe
med sånn at alle kan være
seg selv uansett om du har
merkeklær eller ikke! Man bør
fokusere på hva man selv vil og
ikke la andre bestemme for deg. Vi må
takle og stå imot klespresset.

En annen ting kan jo være at man ikke
har råd til dyre merkeklær og det skal ikke
gå ut over hvordan man har det, fordi det
handler ikke om hvordan man ser ut, det
handler om hvordan man er som person
og hvordan man oppfører seg mot andre.
Ville du for eksempel vært venn med en
veldig rik person med masse merkeklær
som ikke brydde seg om deg, men som
bare ville være populær og ha mange
venner, og at hun bare var venn med
deg fordi du hadde litt merkeklær sånn
at dere kan gå rundt å mobbe andre som

du går med, ikke at alle andre skal det.
Du må stå imot klespress sånn at du
greier å gå med det du vil og vise at du
ikke bryr deg om hva andre synes. Det
er opp til deg og man bør ikke la andre
presse deg til noe annet enn det du selv
vil.
Vi vil konkludere med at klespress ikke
er bra for unge. Det kan ødelegge for
hvordan man er som person sånn at man
ikke kan utrykke seg som man vil og er.
Det som er det viktigste er at man alltid
har noen som bryr seg om
deg unnsett hva. Hvis de
bryr seg om hvilke klær
du har er de ikke sanne
venner, men hvis de ikke bryr seg om
klærne dine er de sanne venner som
støtter deg. Jeg tenker en løsning på
klespress hvert fall på skolen er at man
kan inngå kleskode for det er til alles
beste.

Vi må takle og stå imot klespresset

Noe som kan hindre klespress er for
eksempel de på skolen, de kan kanskje
hindre dette klespresset med at de kan
inngå kleskode eller at elevene må bruke
skoleuniform. Det som kan bli dumt med
skoleuniform eller kleskode er at man
ikke kan utrykke seg på den måten man
vil, men det som er bra for alle er at ingen
blir mobbet for hvordan man ser ut eller
om man har merkeklær eller ikke.

ikke har råd til dyre klær? Det man bør
gjøre er å finne seg noen venner som
bryr seg om deg for den du er og ikke
på om du er fattig eller rik, det har jo ikke
noe å si hvordan klærne dine ser ut. Man
bør gå med det man syntes er fint og ikke
bry seg om noen andre syntes det du går
med er stygt, for det er helt opp til deg.
Man bør kunne si at man ikke bryr seg
om merker og si det du selv mener og
ikke det andre mener. Det eneste som
burde bety noe er at du selv liker klærne

”

Tekst: Amalie Haaland Pedersen,
Olivia Lexau Strømmen, Kaia Natvik og
Camilla Greni

Vårt misjonsprosjekt
Hadde du en sparebøsse som liten?
Husker du følelsen av å putte kronestykker og femmere inn gjennom
sprekken, for så å føle at du aldri vil
se dem igjen? Helt til den dagen, da
du åpnet sparegrisen og så alt du
hadde spart. De små bidragene var
blitt til noe verdifullt.
Når du gir penger til misjon, enten via
avtalegiro eller enkeltgave, ser du ikke
med en gang hvor pengene blir av.
Kanskje det til og med føles som om
de pengene bare forsvinner. Heldigvis
er det ikke slik. Pengene blir brukt.
Gjerne til å støtte lokale prosjekt, der
det finnes mennesker som er motiverte,
6 Olsvik menighetsblad 2-2018

har kunnskap og visjoner, men mangler
pengene.

lek til barn som vokser opp i hjem med
rus og vold.

Olsvik menighet har misjonsavtale med
Det Norske Misjonselskap om å støtte
deres prosjekter i Thailand. Akkurat nå
er det mennesker som får bruke sine
egne ressurser, ved hjelp av pengene
Olsvik har gitt. Det er den unge gravide
på Nådehjemmet. Hun får støtte og
oppmuntring til å bli en god mor, selv
om graviditeten ikke var ønsket. Det er
presten på kurs. Han skal forkynne i et
land der kun 0,7 prosent er kristne, og
han utrustes til det. Det er den ansatte
på barnehagen Lovsangshjemmet. Hun
kan gi et trygt fang, sunn mat, og tid for

Pengene du gir til misjon, forsvinner
ikke. Du investerer dem i mennesker du
ikke ser. Du hjelper NMS om å nå målet
sitt: å dele troen på Jesus, bekjempe
urettferdighet og utrydde fattigdom.
Vil du støtte NMS sitt arbeid, bruk
kontonummer
8220.02.85057
eller
Vipps til 10932 med melding «Thailand».
Små bidrag blir til noe verdifullt!

Tekst: Heidi Merete Baird

Årets konfirmanter
5. mai kl. 11.00

Foto: Reimers

5. mai kl. 13.00

Foto: Reimers
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6. mai kl. 11.00

6. mai kl. 13.00
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Foto: Reimers

Foto: Reimers

13. mai kl. 11.00

13. mai kl. 13.00

Foto: Reimers

Foto: Reimers

Olsvik menighetsblad 2-2018 9

kr
is

me
da
dr
es

Ko
re
ng
Os
Øv rsk
o
car
sg K
t.
Korskirken

ea
irk

te

se
Ø

nb

Ny

ok

vre
Ko
rsk
irk
ea
llm
en
nin
Kristne bøker
ge
n
Gaveartikler

.

llm

•
•
•
•

ha

nd

Dødehavsprodukter
Antikvariat

Tel:

55 60 93 90

@:

bergenkristnebokhandel@gmail.com

Din annonse her?

el

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

APOTEK 1 OLSVIK

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

VI TILBYR
Kort ventetid når du
henter ut resepten din

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

Stort utvalg av reseptfrie
legemidler
Bredt sortiment av hygieneog velværeprodukter
Alltid gode tilbud

Apotek 1 Olsvik.
Olsvikåsen 8A. Tlf. 55 93 03 31.
Åpent: man-fre 9-17, lør 10-14.

Det
lokale
begravelsesbyråfor
for Laksevåg
Laksevåg og
Det
lokale
begravelsesbyrå
og Bergen
BergenVest
Vest

Damsgårdsveien
210 · 5163 Laksevåg
www.solstrands.no
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
Din annonse her?

KLINIKK

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40

Ta kontakt for informasjon
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Ansatte
Sokneprest

Kateket I

Kirketjener

Kapellan

Kateket II

Frivillighetskoordinator

Gunnar Kolaas
55 30 81 72 - 472 97 394
gk839@kirken.no

Nobukazu Imazu
55 30 81 73 - 958 88 236
ni235@kirken.no

Kantor

Rune J. Klevberg
55 30 81 75 - 55 93 39 23
rk239@kirken.no

Diakon

Heidi Merete Baird
55 30 81 79
hb776@kirken.no

Hans-Petter Dahl
55 30 81 76 - 971 67 683
hd268@kirken.no

Sven-Ove Rostrup
55 30 81 71 - 915 57 253
sr393@kirken.no

Administrasjonsleder

Bjarne B. L. Andersen
55 59 71 96 - 400 64 327
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

Ava Kleppe Helland, Onarheim kyrkje
Sam Kleppe Helland, Onarheim kyrkje
Anaisha Gunvor Lunde
Jarle Andre Paulsen Hopland
Julie Westby
Maria Aarsand, Vassøy kapell
Tuva Liseth Arnesen, Loddefjord kirke
Casper Teo Bruntveit, Loddefjord kirke
Emilie Sørheim Espevoll
Emma Sophie Sebastian, Åsane kirke
Klara Thistel Færevaag Clausen,
Mariakirken
Ingeborg Hordvik Sterri, Laksevåg kirke
Kasper Hordvik Sterri, Laksevåg kirke
Nora Heibø Flesland, Fana kirke
Julia Hoffmann
Thea Romarheim Nilsen
Silje Hoffmann Wollertsen
Henry Tallis Furnes Knutsen,
Sjømannskirken - Costa Del Sol

Øyvind S. Stokke-Zahl
55 30 81 78
os658@kirken.no

Leder av
menighetsrådet

Olsvik menighetskontor

døpte

Bjørg Karin Husa
55 30 81 74
bh953@kirken.no

Kiara Bergstad Vinnes
Xander Aamodt Knutsvik
Nora Engesæter
Leonardo Widaberg Johnsen
Jakob Duesund Kahrs
Mathias Bauge Evensen
Frida Foldenes, Loddefjord kirke

døde
Anna Kristine Nygård Andersen
Oddvar Edvardsen
Kari Omdahl
Erik Larsen Timbrevig
Kåre Bernhard Monsen
Grethe Fossmark
Liv Nilsen
Solveig Djuve
Anna Karin Nilsen
Erling Magne Sandtorv
Marius Ulstein Polden
Bente Vera Johnsen

Anne Lise Dahl
Lovise Endly Nøstdahl
Gerd Luneng Hansen
Freddy Conreliussen
Lars Johannes Røed
Aslaug Michelsen

vigde
Anne-Beth Jensen og Rune Helle

offer
Mars
11. Menighetsarbeidet
18. Bjørgvin KFUK-KFUM
25. Menighetsarbeidet
29. Mercy Ship		

3 810,73
2 359,61
1 947,57
1 961,62

April
01. Okhaldunga hospital

4 892,12

Gudstjenester i Olsvik kirke
Søndag 17. juni
4. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 : Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp og nattverd. Takkoffer til:
Institutt for sjelesorg - Modum Bad.

Søndag 26. august
Vingårdssøndagen
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til: Menighetens arbeid.

Søndag 1. juli
Aposteldagen
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp og nattverd. Takkoffer til:
Menighetens arbeid.

Søndag 2. september
15. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Takkoffer til: Changemaker.
Søndagsskole

Søndag 15. juli
8. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp og nattverd. Takkoffer til:
Menighetens arbeid.

Søndag 9. september
16. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Presentasjonsgudstjeneste
ved Nobukazu Imazu. Takkoffer til:
Menighetens arbeid.

Søndag 29. juli
Olsok
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp og nattverd. Takkoffer til:
Menighetens arbeid.

Søndag 16. september
17. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høsttakkefest ved Gunnar
Kolaas. Dåp. Takkoffer til: Norges
KFUK-KFUM Speidere.

Søndag 12. august
12. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp og nattverd. Takkoffer til:
Menighetens arbeid.

Søndag 23. september
18. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp og nattverd. Takkoffer til:
Kirkelig dialogsenter. Søndagsskole.

Søndag 19. august
13. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp og nattverd. Takkoffer til:
Menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 30. september
19. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Diakoniens dag ved
Gunnar Kolaas. Nattverd. Takkoffer
til: Menighetens diakonale arbeid.
Søndagsskole.
Søndag 7. oktober
20. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp. Takkoffer til: NLA
Høgskolen.

Gudstjenester i
sommer
I sommermånedene er du
velkommen til gudstjeneste i
Olsvik kirke hver annen søndag. Vi
samordner dette med Loddefjord
kirke. Besøk gjerne Loddefjord
eller en annen kirke som har
gudstjeneste disse søndagene!

Kirkebenken
02. Menighetsarbeidet
08. Søndagssk., Bg.krets
15. Menighetsarbeidet
22. Sjømannskirken
29. DUA			

2 598,62
2 897,25
1 750,02
3 493,52
4 475,21

Mai
05. Menighetsarbeidet
05. Menighetsarbeidet
06. Menighetsarbeidet
06. Menighetsarbeidet
13. Menighetsarbeidet
13. Olsvik Tensing
20. Normisjon		
27. Kirkens familievern

4 412,00
8 223,74
5 280,20
5 651,11
6 933,08
7 349,32
1 857,96
4 223,23

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 k

Oppstart til høsten:

Konsert

Småbarnssang:

Olsvik kirke
23. september kl. 19.00

Onsdag 5. september kl. 17.30

Olsvik MiniSing:

Onsdag 22. august kl. 17.30

Shine:

Onsdag 22. august kl. 17.30

Olsvik Tweenies:
Tirsdag 21. august kl. 17.30

Olsvik TenSing:

Tirsdag 21. august kl. 19.00

Colla Voce:

Mandag 20. august kl. 19.30

Musikalhelg

Ved Rune J. Klevberg og gjester.
Program vi bli annonsert.

Kunst- og kulturuken
14. - 20. oktober
I år er det den 21. uken som arrangeres
– følg med på nettsiden og facebook for mer informasjon og
program!
Vil DU være frivillig under uken,
ta kontakt på frivillig@olsvik-kirke.no
eller 55 30 81 78

Olsvik åpen barnehage
Mandag (kl. 9-14), onsdag
(kl. 9-15) og fredag (kl. 9-14)
Bli med i barnehagens gruppe på facebook så du kan holde deg
oppdatert på alt det gøye som skjer i barnehagen.

St. Jakob kirke
Helgen 27.-28. oktober
Velkommen til Gloria-musikalhelg! I oktober braker det løs! Lørdag
bruker vi til musikaløving. Lørdagskveld blir det eget program for
tweens, med overnatting til søndag.

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.
6. september - 4. oktober - 1. november - 6. desember

Søndag blir det musikalkonsert i St.Jakob kirke.
De som er medlem i Shine og Tweenies får tilbud om å være med.

Velkommen!
Trenger du/dere skyss, ring Brith Barsnes Bjordal
(905 24 773) eller Bjarne Andersen på kontoret.
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kirke

Alfakurs
Som lesere av dette menighetsbladet sikkert husker,
så holdt Olsvik menighet et alfakurs fra høsten i fjor,
til begynnelsen av mars i år. Nå er det på tide å samle
erfaringer, og å se hvor veien går videre.

Sted: Olsvik kirke
Åpningstid: 12.00 – 14.00
Torsdager - 30. august, 20. september,
25. oktober og 22. november
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.

Liv Berit Pilskog og Hans-Petter Dahl ledet alfakurset sammen.
De ønsket å arrangere kurset på egne premisser, men ville
samtidig invitere med folk fra nabomenighetene. Det var et
ønske å nå mennesker som var positive til kirken, men som
enda ikke hadde funnet seg til rette i et fellesskap. Mennesker
som hadde et ønske om å bli bedre kjent med hva Bibelen
forteller om Jesus.
Det var 24 mennesker med da alfakurset startet, så var det
noen som falt fra, og noen som kom med senere. I alt var det
20 personer som fullførte kurset. I ettertiden har menigheten
startet opp to bibelgrupper. Liv Berit forteller at hvis det er noen
som ønsker å være med i en bibelgruppe, kan de ta kontakt
med menigheten.
- Vi har blitt godt kjent med hverandre, og det har skapt en
trygghet mellom oss som mennesker, og medlemmer av Olsvik
menighet, sier Liv Berit.
Hun sier også at de fikk gode tilbakemeldinger på alfakursets
undervisning. Det var forkynnelse som var konkret og nyttig
for eget liv. Eksemplene som ble brukt, gjorde forkynnelsen
levende og livsnær for oss.
- Vi vil kanskje starte opp et nytt alfakurs om et års tid, avslutter
Liv Berit.

Vi inviterer til temakveld:
27. september
25. oktober
22. november
Kveldene starter kl. 19.00. Etter foredraget blir det anledning til
spørsmål og samtale og det blir enkel servering. Ta gjerne med
bibel. Påmelding er ikke nødvendig.

Basar

24. november kl. 12.00
Hold av denne lørdagen for høstens store kirkebasar. Vil du selge
lodd i sommer – ta kontakt med Bjarne på kirkekontoret eller
Vivian (952 13 745) og sikre deg en loddbok eller tre!
Du finner alltid oppdatert informasjon på olsvik-kirke.no

Oddlaug Alnes var en av dem som fulgte alfakurset i vår
menighet;
- Jeg fikk styrket min tro, sier hun.
Hun er veldig fornøyd med den måten lederne arbeidet på.
Alle ble sett, de tok individuelle hensyn og la alt til rette på
en god måte. Oddlaug mener at både hovedlederne og
gruppelederne fortjener ros for sin innsats og væremåte. De
faste samtalegruppene som vi hadde sammen, fungerte også
veldig godt. Da fikk vi alle erfare hvor godt det er å bli trygge på
hverandre i en liten gruppe.
Spesielt er Oddlaug glad for Den Hellige Ånd-seminaret vi
hadde på bibelskulen på Bildøy. Hun opplevde lederen av
forkynnelsen som dyktig og trygg på Den Hellige Ånds vesen og
væremåte. Gruppesamtalene vi hadde etter hver temaøkt, ble
gode og avklarende, der vi fikk anledning til å snakke sammen
om det som ble forkynt, og dele våre ulike erfaringer med Den
Hellige Ånd med hverandre.
- Våre liv og erfaringer er så forskjellige, og påvirker selvsagt
våre tanker og oppfatninger. Vi har mye å lære av hverandre,
enten vi tror eller ikke, avslutter Oddlaug.
Tekst: Randi Magnussen
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Lik oss på
@olsvikkirke

Støtte menighetens
arbeid?
Vipps til 12192

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

Sett inn logo her

Bjørgvin bispedøme 950 år

og kvardag for å møta kvarandre og æra
Sundag 8. juli feirar Bjørgvin Frå Selja til Bjørgvin
bispedøme 950 år med ei fest- Omlag 1068 e. Kr. oppretta Olav Kyrre Den treeinige Gud.
gudsteneste på Selja kloster. H.M. eit vestnorsk bispedøme med bispesete
AvtaleGiro
tilpasset
de betalerne
som
ønsker
automatisk
av regningene
båt frå Selje sine.
til øyaMed
Selja startar
på øya
Selja
i Selje
kommune. betaling
Dei Fyrste
Dronning
Sonja vilervera
til stades.
denne løsningen besørger banken
at de
fraSiste
konto
på kl.
forfallsdato.
kl. 09.30.
båt går
10.30 frå Selje
heilage
frå faste
Selja regningene
var så viktige betales
for den direkte
Du får god «Seljumannamessa»,
oversikt ved at du får
varsel
7 at
dager
kvittering
medute.
forklarende
Ver tidleg
unge
kyrkjaminst
i Noreg
Selja før
var forfall,
blitt det ogsentrum.
Festgudstenesta,
på kontoutskriften.
tek tiltekst
kl. 11.30
og blir leia av biskop fyrste kraftsenteret i norsk kyrkjehistorie.
For meir informasjon om båtavgang,
Halvor Nordhaug som også vil preika.
kulturarrangement
og
Andre medverkande er blant andre Bjørgvin bispedøme dekkjer i dag overnatting,
biskopMed
Bernt
Eidsvig
i Den katolske heile Hordaland og Sogn og Fjordane billettar, sjå kyrkja.no/bjorgvin
vennlig
hilsen
kyrkja og Bergen domkor saman med eit med 182 sokn i 59 kommunar. Kyrkja i
<Organisasjonens
navn>
Bjørgvin samlar også i vår tid menneske i
prosjektkor
frå heile bispedømet.
alle bygder og byar i glede og sorg, i helg

Fyll ut svarkupongen nedenfor.
AvtaleGiro er tilpasset de betalerne som ønsker
betales direkte fra konto på forfallsdato. Du får god
automatisk
betaling
regningene
Med denne
oversikt
ved atfor
duå får
varselforminst
7 dager
før forfall,
og
PS! Vi anbefaler
at du av
setter
maksimumssine.
beløpsgrense
til kr. 1 000,- per
trekkmåned,
ta høyde
eventuelle
fremtidige
endringer.
vil uansett
aldri bli trukket forkvittering
mer enn det
avtalte
beløpet. tekst på kontoutskriften.
løsningen besørger banken at deDu
faste
regningene
med
forklarende

!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

