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Hjelper unge prostituerte å knytte bånd til sine nyfødte
Faktaboks, NMS/Olsvik
Olsvik menighet har i mange år hatt
en samarbeidsavtale med Det Norske
Misjonsselskap (NMS). Gjennom
denne avtalen har Olsvik menighet
påtatt seg ansvaret for å støtte
arbeidet i Thailand gjennom forbønn,
ofringer og andre aktiviteter. I Olsvik
har vi gjerne fokusert på arbeidet som
drives på Nådehjemmet i Bangkok.
NMS deler troen på Jesus, bekjemper
urettferdighet og utrydder fattigdom.
Les mer på nms.no
I 30 år har Nådehjemmet i Bangkok
gitt enslige nybakte mødre et pusterom fra en tøff hverdag. – Mange
ombestemmer seg og vil beholde
barnet sitt etter å ha vært her, forteller
volontør.
Nådehjemmet feirer 30 år og har
gjennom disse årene sett det som sitt
oppdrag å gi hjerterom og husrom til
vanskeligstilte enslige gravide jenter i
Thailand. Gjennom disse årene har de
hjulpet over 900 jenter og barna deres da
de trengte det som mest.
Det er Den Evangeliske Lutherske kirken
i Thailand i samarbeid med Det Norske
Misjonsselskap (NMS) som driver
Nådehjemmet som et av flere diakonale
prosjekter i Thailand.
Tøff hverdag
De fleste jentene som kommer hit er
enten prostituerte eller har truffet menn
som ikke har fortalt at de allerede er gifte
og har familie. Når jentene blir gravide
stikker mannen av.
For øyeblikket bor det seks jenter her,
men Nådehjemmet har plass til opptil
15 beboere samtidig. Med en liten baby
på armen gir volontør og sykepleier
Elisabeth Follesøy Solås en liten omvisning på eiendommen, som ligger i et
rolig område av storbyen Bangkok.
– Hudfargen på babyen tyder på at faren
trolig er en inder, sier Follesøy Solås og
forteller at moren jobber som prostituert.
På Nådehjemmet skal ikke jentene leve
i luksus, men mest mulig som de pleier
å gjøre.
– De må for eksempel vaske sine egne
klær for hånd. Vil de bruke maskinen må
de betale for det. Det er bare babyklær
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de får vaske gratis i maskinen, forteller
Follesøy Solås.

konstaterer lederen på Nådehjemmet
Chanarat Oiwan.

Den ene vaskemaskinen er midlertidig
i ustand. Det betyr at jentene for
øyeblikket må klare seg med bare en
maskin til å vaske babyklær.
– Det er litt krise, utbryter Follesøy Solås.

Storstein Haug legger til at det er
forbudt med abort i Thailand. Det gjør at
prostituerte jenter som har blitt gravide
må ut på det illegale markedet for å ta
abort.
– Jeg tror at i de tilfellene jenter har
halliker, er det hallikene som «ordner
opp» dersom en jente blir gravid.
Prostituerte som styrer seg selv må
gjerne håndtere problemet selv, sier
Storstein Haug.

Vil beholde sine nyfødte
Med
på
omvisningen
er
også
diakoniarbeider og NMS-misjonær Anne
Storstein Haug. Hun har vært bosatt i
Thailand i over 17 år.
– Jeg er her en gang i uken og følger opp
arbeidet som gjøres her, forteller hun.
Hun var ung og hadde et stekt ønske
om «å redde verden». Det skapte spiren
som tilslutt førte henne til Thailand.
Sykepleier Elisabeth Follesøy Solås
har bakgrunn som misjonærbarn fra
Kamerun, og er på Nådehjemmet som
volontør for andre gang. Her blir hun en
måned før hun reiser tilbake til familien
sin i Norge.
– Jeg har hus, hytte og en fin bil. Og jeg
har muligheten for utdanning og trygd
når jeg blir syk. Jeg tror på en balanse i
livet, og min rolle som frivillig handler for
meg om å gi tilbake, forteller hun.
Follesøy Solås er daglig sammen jentene
på Nådehjemmet i Bangkok. Hun hjelper
til med å skape en trygg relasjon mellom
mor og barn og gir dem tett helsemessig
oppfølging.
– Mange av jentene som kommer hit har
blitt gravid med en sexkunde. De fleste
ønsker først å adoptere bort barnet,
men mange knytter seg til barnet og
ombestemmer seg, forteller hun.
Jentene kommer til Nådehjemmet før
de skal føde og fraktes til sykehus når
fødselen skal skje. Etterpå blir de hentet
tilbake der de får tid i rolige og trygge
omgivelser sammen med sine nyfødte.
– De får tid til å bli kjent med barnet og tid
til å tenke på hvordan de skal få dette til,
forteller Follesøy Solås.
For jentene som likevel ønsker å adoptere
bort så samarbeider Nådehjemmet blant
annet med et adopsjonskontor og fosterhjem.
Havner tilbake i prostitusjon
Veldig mange av de prostituerte jentene
som kommer til Nådehjemmet havner
tilbake i prostitusjon etter oppholdet,

Lederen på Nådehjemmet er opptatt av
at Nådehjemmet skal være et alternativ,
at jenter skal se at det finnes et alternativ
til abort, at Nådehjemmet skal gi et
godt og trygt tilbud for de som ønsker å
beholde barnet sitt.
De har også mange eksempler på der
jentene har forlatt prostitusjon etter et
opphold på Nådehjemmet.
– Vi har blant annet avtale med et
luksushotell og en flott restaurant i byen
der de som ønsker det kan komme på
arbeidstrening og få mulighet for jobb
med lønn, sier Storstein Haug.
Haken er at jentene da vil tjene langt
mindre enn de gjorde i prostitusjonsmarkedet.
Formidler kristne verdier
Nådehjemmet er også opptatt av at
de kristne verdiene skal være synlig
i arbeidet. Jentene er med på faste
andakter og de går jevnlig til kirken.
– Guds kjærlighet skal gjennomsyre alt
arbeid her. Å formidle nåde og likeverd
til jenter som har vokst opp i et samfunn
preget av klasseskille er fantastisk, sier
Storstein Haug.
Det har vært vanlig at prostitusjon går i
arv fra mor til datter, men både Storstein
Haug og Follesøy Solås opplever at
jentene i stadig større grad verdsetter
verdien av å ha en utdanning.
– Ingen av jentene jeg har snakket med
har som intensjon at barna skal ut i
prostitusjon. De ser mer og mer at det å
ha papirer åpner veien for et annet liv,
sier Follesøy Solås.
De ser begge behovet for Nådehjemmet
også de neste 30 årene.
Tekst: Markus Plementas (KPK)

Bare livet igjen
men også konflikt. Kirkens Nødhjelp
sørger for rent og trygt drikkevann
i mange av de hardest rammede
områdene, som her i flyktningleiren
Jilab 3 i Garowe, provinshovedstaden i
Puntland.
Døde uten vann
– Alle dyrene våre døde. Vi hadde ikke
vann eller mat å gi til barna våre. Vi var
nødt til å flykte, og endte opp i denne
leiren for snart ett år siden. Vi kom hit til
fots, 60 kilometer i stekende varme. På
slutten besvimte et av barna mine, og
vi måtte ha hjelp det siste stykket. Her i
leiren får vi i det minste alt vi trenger av
vann. Uten det hadde vi ikke klart oss,
da hadde vi vært døde sammen med
geitene våre ute i ørkenen, sier Nuru.
PÅ FLUKT: Lille Farah Abdi bor i et telt i flyktningleiren Jilab 3 i Puntland. Her med mamma
Nuru og storesøsknene Muhobo (3), Mohamud (4), Ahmed (5), Mohamed (7) og Fadumo (8).

Et barn er født i Somalia, der tørke
tar liv og sender folk på flukt. Kirkens
Nødhjelp er på plass med rent vann
og annen nødhjelp. Årets viktigste
julegave kan redde liv.
Familien til lille Farah Abdi levde et
enkelt, men godt nomadeliv langt ute
i den golde somaliske ørkenen. Nå har
fire års sammenhengende tørke tatt fra
dem alt, unntatt håpet.
– Jeg kan ikke annet enn å be om at Gud
holder en hånd over barna mine, sier
seksbarnsmoren Nuru.

for jordbruk og husdyrhold, som er
levebrødet for millioner av mennesker i
det brunsvidde landet på Afrikas horn. 5,4
millioner er avhengige av nødhjelp. 1,2
millioner barn er sterkt underernærte, og
mer enn 2 millioner er på flukt fra tørke,

Det er trangt inne i det glovarme teltet.
Nuru Xirsi Elmi Farah stryker varsomt
datteren Farah Abdi over pannen. Tre
storebrødre på fire, fem og sju kikker
på den fire uker gamle lillesøsteren sin.
Ellers beveger de seg knapt, og blikkene
er tunge og sørgmodige. Lek og latter er
helt fraværende.
To millioner på flukt
– Vi hadde 70 geiter og levde et godt liv.
Om ikke mye, så hadde vi det vi trengte
for å klare oss, sier Nuru. Men så forteller
hun om vendepunktet, og beskriver de
fire siste årene som «katastrofen».
De fire siste årene har store deler av
Somalia knapt fått regn. Det ødelegger

I dag sender hun sju år gamle Mohamed
etter vann. Det kommer fra Kirkens
Nødhjelps brønn, som pumper opp
rent vann fra flere hundre meter nede i
bakken.
Kan ikke gi opp
Ektemannen er i byen for å prøve å tjene
noen få slanter, og alle må hjelpe til for at
mor skal få tid og litt ro med sin nesten
nyfødte datter.
– Jeg håper at vi en dag kan vende
tilbake til livet vi hadde, til et normalt liv
der vi klarer oss selv og ikke er nødt
til å tigge for å overleve. Vi har ingen
ting, men vi kan ikke gi opp håpet. Og
jeg kan lite annet enn å be om at Gud
holder en hånd over barna mine. De er
det kjæreste jeg har i livet. Og med Guds
vilje skal ingen få ta dem fra meg.
Fortsatt mangler ett av ni mennesker
i verden tilgang til rent vann. Med en
julegave på 200 kroner til Kirkens Nødhjelps juleaksjon, kan du sikre rent vann
til ett menneske. Rent vann redder liv og
forandrer liv.

ET BARN ER FØDT: Lille Farah Abdi ble født
midt i tørkekatastrofen som tar liv og sender
millioner på flukt i Somalia. Mamma Nuru
Xirsi Elmi Farah sier at familien har mistet alt,
men det rene vannet har reddet livene deres,
og kjærligheten til barna gir håp.

Slik gir du årets viktigste julegave:
• Vipps et valgfritt beløp til 2426.
• Send GAVE på sms til 2426 og gi 200
kroner.
• Gavekonto: 1594.22.87248
Tekst: Kirkens Nødhjelp
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus
«Nåde være med dere og fred fra
Gud». Her og i åpningen ved samling i
Olsvik kirke, sier presten disse ordene
til deg. En god, raus hilsen fra den
treenige Gud. Advent gir oss fiolett
farge, forberedelsestid, som telles
med 1- 4 adventslys. Vi forbereder
oss til «Adventus Domini», Herrens
komme og feiring av Jesus Kristus.
Viktig melding i advent og julehøytid:
Gud er hos oss. «Herren Guds Ånd er
over meg, for Herren har salvet meg.
Han har sendt meg for å forkynne et godt
budskap for hjelpeløse, for å forbinde
dem som har et knust hjerte, rope ut
frihet for dem som er i fangenskap, og
frigjøring for den som er bundet, for å
rope ut et nådens år fra Herren!» Jesus
gjenga ordene ifølge Lukas 4 fra den
gamle Profeten Jesaja, kap. 61.
Jesus er helt konge. De herlige ordene.
Nåde og godt budskap for hjelpeløse,
dem med knust hjerte, frigjøring fra
fangenskap, et nådens år! I møte med
Guds kjærlighet i Jesus Kristus får du
og jeg en ny start. Som nyfødt ved

juletider får vi en helt ny begynnelse med
nåde, tilgivelse og mulighet til å møtes i
åpenhet og frihet.
Jesus er Kongen som ble født i en stall,
under forfølgelse og i trange kår. Jesus
Kristus fikk overgitt all makt og er Kongen
i Guds rike. Han er opphøyd og verdig
all ære fordi han valgte å være i tjeners
skikkelse for alle oss mennesker. Så
høyt elsket Gud at Han ble menneske,
som vi, delte våre levekår for å sette oss
fri og frelst i livet.

himmelske Skaper. Ordet ble kropp
og tok bolig iblant oss og vi så hans
herlighet, nåde over nåde. Rop det ut og
Gi det videre. Noen venter på melding.
Vi får begynne et nytt nådens år. Kirken
trenger et nytt nådens år fordi vi ikke har
oppfylt kjærlighetens lov og ikke elsket
vår neste som oss selv. Hvert eneste
menneske trenger et nådens år. Derfor
«Lukk opp kirkens døren!» La oss feire
advent og julehøytid sammen. Guds fred
og velsignet tid til deg og alle dine.

Kristus er Kongen over kongene i Nåden
rike; hans ord er avgjørende og endelige.
Ordene fra Jesu munn roper ut både
menneskets egenverd med fysisk
frihet og mennesket verdi med åndelig
frigjøring fra alt som binder.
Arbeidet med den sosiale rettferdighet
følger i kjølvannet av trosrettferdigheten
i Jesu navn overfor Gud og medmennesker. Jesus, Guds enbårne Sønn
og Maria og Josefs menneskebarn, født,
av samme vesen som alle mennesker,
ikke skapt, av samme vesen som vår

Tekst: Gunnar Kolaas, sokneprest i Olsvik

Min salme
I denne adventstid er det naturlig å
velge en adventssalme, og det må bli
nr. 6 i Salmeboken: ”Hvorledes skal
jeg møte å favne deg min skatt?” Den
er skrevet av P. Gerhardt (1607-1676)
og oversatt til dansk av Brorson,
julens salmedikter. Den har syv vers,
i salmeboken er det bare fire tatt med.
Jeg ”oppdaget” og ble glad i den salmen
da vi sang den i kirkekoret her i sin
tid. Salmen har en fin tone som maner
til inderlighet og ettertanke. Salmen
åpner med det ransakende spørsmålet;
Hvorledes skal jeg møte og favne deg
min skatt? Det er et betimelig spørsmål
dersom en ønsker å bruke adventstiden
til å forberede seg til Jesu komme/
fødsel.Skal vi proritere anderledes i
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andakt

adventstiden? Bruke mer tid til undring?
Tenne lys? Lese de gamle bibeltekstene/
profetiene om Jesu komme? Sende et
håndskrevet brev til en venn istedenfor
en E-mail? Enhver får finne sin måte.
Det er mye glede i sangen, ord som
brudesal, palmer, frydens toner er brukt.
men også det motsatte, jammersnatt,
dødens skygger er med. men gleden
er dominerende. Vi skal glede oss til
jul, og gleden når sitt høydepunkt på
Betlehemsmarken når englene synger:
Se jeg forkynner dere en stor glede, en
glede for hele folket.
Ha en glad og undrende adventstid.
Tekst: Torill Andersen

Hvorledes skal jeg møte
og favne deg min skatt,
du skjønne morgenrøde
mot all min jammersnatt?
Min Jesus, si hvorledes
mitt arme hjerte skal
rett smykkes og beredes
og bli din brudesal.
Min sjel, nå kan du skrive
det dypt i hjertet inn.
La denne glede drive
igjennom sjel og sinn.
At hjelpen er tilstede,
at Jesus selv er her.
Han gir deg trøst og glede.
Han har deg alltid kjær.

Lederens hjørne
ved menighetsrådsleder Arthur Pilskog

Menighetsrådsvalg
Mindre enn et år frem, nærmere
bestemt den 9. september 2019, vil det
bli avholdt valg på nytt menighetsråd
i Olsvik. Allerede nå begynner det
nåværende menighetsrådet å invitere
kandidater til å bli nominert til valget.
Vil du være med å bestemme i Olsvik
menighet? Enten du har bodd her
kort eller lenge. Har lyst til å bli med?
Vi trenger unge og voksne med
livserfaring og engasjement. Tenk deg
om. Be over det! Du får kanskje snart
en personlig utfordring av en venn nær
deg!
Høring om kirkeordning for Den
norske kirke. Moderne kirkehistorie.
Kirkerådet har sendt en høring til Olsvik
Menighetsråd: Forslag til Kirkeordning
for Den norske kirke. Kirkerådet i Den
norske kirke er valgt av Kirkemøtet
som er det høyeste organ i Den norsk
kirke. Kirkerådet har sendt ut et forslag
til bestemmelser som skal erstatte
kirkeloven når denne oppheves.
Bakgrunnen er at Kulturdepartementet
høsten 2017 sendte ut et forslag
til trossamfunnslov for alle tros- og
livssynssamfunn i Norge, inklusiv
Den norske kirke. Det er ventet
at denne loven skal behandles i
Stortinget våren 2019. Med forslaget
om ny trossamfunnslov følger også
at dagens kirkelov skal oppheves. I
dag regulerer kirkeloven de viktigste
myndighetsforhold innen Den norske
kirke.
Forslaget til trossamfunnslov forutsetter
at kirken selv gir nærmere regler i
en kirkeordning som fastsettes av
Kirkemøtet. Forslaget tar også sikte på
å følge opp Kirkemøtets behandling av
Den norske kirkes grunnlag som er et
forslag til overordnede bestemmelser
om Den norske kirke. Kirkerådet legger
i denne høringen frem et forslag til
helhetlig kirkeordning.
Dette er en del av selvstendiggjøringen
av Den norske kirke. Selv om kirken i
dag er skilt fra staten, er det fremdeles

ordninger og lover som må på plass.
Blant annet hvilken rolle kirken skal ha
i forhold til stat og kommune, ikke minst
økonomisk. Følg med i referatene fra
Menighetsrådet. De finner du i arkiv på
Olsvik-kirke.no. Svaret på høringen skal
leveres innen 15. desember. Vil du vite
mer om høringen om kirkeordningen
se: kirken.no/hoeringer
Julen – lys og mørke!
Hva er julen? Tradisjoner? Kultur?
Religion? Tro? Det er ikke lett å svare
på alt hva julen er eller betyr for deg selv
eller for naboen? Når vi skal beskrive
den viser vi i alle fall til tradisjonene.
Det var vel presten og forfatteren Karsten
Isaksen som sa at julen og julefeiringen
er som et forstørrelsesglass. Gledene
og de gode minnene er sterkere enn
i det daglige. Samtidig blir savn og
sorg tydeligere. Både gode og vonde
følelser forsterkes.
I alle våre juleforberedelser er det som
om vi ønsker å gjenskape en stemning
vi opplevde i vårt barndomshjem. Eller
i alle fall en trang til å ta vare på de
delene av tradisjonene som bringer
frem den gode og trygge stemningen. Vi
ønsker å ta med oss de kjære minnene.
Helt opp i høy alder husker de fleste
barndommens juleopplevelser.
En av de fremste tradisjonene er at
familien går til gudstjeneste på julaften.
Det ser en tydelig i Olsvik kirke. Det
er to fullsatte gudstjenester den
ettermiddagen. Det er fine samlinger.
Det er stemning og det er forventning.
Det er en stor glede å ønske velkommen
til julegudstjenestene i Olsvik. Julaften
skiller seg ut med tanke på det store
frammøte i forhold til det ordinære
oppmøtet resten av året.

årene. Gjennom slekters gang. Det er
ikke fordi budskapet er så populært.
Nei, det er fordi Jesu fødsel ble et
viktig vendepunkt i verdenshistorien.
Budskapet består i gode og onde tider.
Både personlig for den enkelte og for
hele verden. Og det selv om budskapet
har møtt motstand helt fra barnet
var en liten gutt og fram til i dag. Det
er fremdeles til stede og taler til oss.
Det er blitt forsøkt utryddet og fjernet
helt frem til i dag. Vi hører jevnlig om
alvorlige forfølgelser i Pakistan, Egypt
og ikke minst i Syria.
Så, ja! Det er en feiring som kan bringe
fram gode tanker og vonde minner.
Det er denne virkeligheten Johannes
minner oss om når han sier: «Det
som ble til ved Jesus, var liv, og livet
var menneskenes lys. Lyset skinner i
mørket og mørket har ikke overvunnet
det.» Fra Johannes 1, 3 - 5
Og det er håpet vi har denne julen
også, at mørket må vike. Ja, at det er
uovervinnelig uansett. Vi feirer han
som tente håpets lys i vårt eget liv og
dermed inn i vårt fellesskap i Olsvik og
i verden.
Takk!
Dette er siste nummer av menighetsbladet i 2018. Menighetsrådet takker
alle sine lesere for året som er gått.
Takk for deltakelse, giverglede og
engasjement. Takk til alle ansatte og
frivillige for trofast medarbeiderskap.
Ønsker alle en velsignet jul!

Slik blir flest mulig minnet om det faktum
at kirken er bygget, også i Olsvik, som
i landet for øvrig, fordi det lille barnet
i krybben virkelig er verdens frelser.
Det dreier seg om en begivenhet
som er så virkelig at ingenting kan
forandre på den. Det blir ikke byttet
ut år for år. Det holder gjennom
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Formiddagstreffets engler
Det sies at frivillig arbeid fremmer
respekt, samhold og solidaritet. Å
være frivillig betyr noe for andre, men
også for dem som får bidra.
Jeg har i mange og 20 år vært frivillig i
Olsvik menighet. De fleste av disse årene
er det korarbeidet med barn, Knøttsing
i barnehagen, småbarnssang og det
kirkemusikalske som skjer i menigheten
som opptar meg. I tillegg er jeg så
heldig å få lede formiddagstreffene for
pensjonister.
Nå når det nærmer seg slutten på 2018
har jeg lyst å rette en stor takk til alle de
dyktige og flotte frivillige jeg har med
meg. Kjøkkengjengen, de som serverer
og selger lodd, sjåførene som ikke
er redd for å ta i et tak når det gjelder
bæring og rydding og diakonen vår Heidi
Merete. Uten dere hadde det ikke blitt
formiddagstreff!!
Treffene blomstrer med stadig nye
pensjonister og vi kan noen ggr være
nærmere 70 stk. Vi har plass til flere og
velkommen er både nye og «gamle».
Vi(jeg) setter utrolig stor pris på de flotte
ressurspersonene som er frivillige –
Takk for årets innsats!

Desemberlys
Er du et desemberlys?
En som skinner for alle de andre?
Er du et desemberlys?
Hjelper til når det er tungt og vandre,
for vi har alle stunder
med motgang og tvil.
Holder masken mot verden
med påklistret smil,
men vi trenger en venn
og en sikkerhetsventil.
Vårt eget desemberlys.
Er du et desemberlys?
Gir litt varme i små, kalde kroker?
Er du et desemberlys?
En som løser opp steinharde floker.
Når vi føler at dagen er nitrist og grå
er det noen som ser oss
og som kan forstå
at vi trenger litt omtanke. Ja, kan vi få
vårt eget desemberlys?

Du er et desemberlys
for du sprer små usynlige stråler.
Du er et desemberlys
som gir alt det som kroppen din tåler.
Som en glitrende stjerne
en vintermørk kveld
står du på for de andre. Du er spesiell.
Har du tid til å være et lys for deg selv?
Ditt eget desemberlys?
Du er et desemberlys
som er til og gjør dagene lyse.
Du er et desemberlys
som gir varme. Vi slipper å fryse
når du ser bort på oss
med ditt strålende blikk.
Stjernen oppe på him’len
er bare en prikk.
Du er her. Vi er glade for varmen vi fikk.
fra vårt flott desemberlys.
Tekst: Geir Barsnes Bjordal

Tekst: Brith Barsnes Bjordal

Shine – et aktivt kor
Barnekoret Shine er under glimrende
ledelse av Brith Barsnes Bjordal, hvor
de lærer og opplever mye. Aktiviteter
denne høsten, i tillegg til kirkens
arrangementer, har vært/skal være to
store konserter.
Like etter ferien begynte de å øve på
kirkemusikalen Gloria av Nykirkens
kantor, Eirik Minde. Brith hadde forresten
invitert Eirik til en øvelse, noe som var en
enorm inspirasjon for koret. Musikalen
ble fremført sammen med barnekor
og tweens fra Bergen og Hordaland.
Også Olsvik Tweenies var med. Selve
konserten var søndag 28/10, men
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ungene hadde vært i aktivitet fra lørdag
formiddag. I tillegg til fellesøvelsene var
de delt inn i grupper for solister, drama,
dans, kreativitet og mye mer. Dette gav
en ekstrabonus ved at barna ble kjent
med barn i de andre korene. Under selve
konserten bidro Shine både med solister,
dansere og dansedrama i tillegg til lykter
og film. Både Shine og publikum hadde
en fin opplevelse.
Neste store oppdrag er julesanggudstjeneste med Christine Sandtorv
i Nykirken den 16/12. Spennende. For
flere år siden var forresten Shine med på
en konsert og et plateslipp med henne.

På julaften synger de så sammen med
bl.a. MiniSing ved første gudstjeneste.
Etter jul planlegger de igjen flere store
happeninger både i kirken og andre
steder. Blant annet vurderer de å være
med på Storkonsert i Grieghallen 28.
april.
Alle mellom 6 og 10 år, som liker å synge
og opptre, og vil lære mer i hvordan man
synger godt, er hjertelig velkommen. Vi
håper at også flere gutter kommer med.

Same procedure as last year…
Vi er glade i tradisjoner – og særlig
tradisjoner knyttet til julefeiringen!
Etter å ha foretatt en liten og hyggelig
undersøkelse blant folk her i Olsvik
kan jeg bekrefte denne påstanden.
For at folk flest har faste tradisjoner
for julefeiringen hersker det ingen tvil
om! For noen handler det om årelange
tradisjoner, for noen er det tradisjoner
man er i ferd med å skape.
Joda, noen tradisjoner endrer seg litt,
omtrent halvparten av de jeg var i kontakt
med har skaffet seg juletre i plast – men
alle har juletre! Her i kirken har vi to trær,
ett av plast og ett naturlig. Nesten alle
jeg har vært i kontakt med pynter treet på
lille julaften, antagelig like før de setter
seg ned med grevinnen og hovmesteren
på TV. Forbløffende mange har treet
stående til sjette januar, hellige tre
kongers dag, enten de har plast eller
trær som begynner drysse aldri så lite.
Tradisjonen med å gå rundt treet og
synge julesangene ser imidlertid ut til
å være på vikende front. Det er nok litt
avhengig av plassen i stuen og hvor
mange som feirer, men bare én av tre
svarte bekreftende på dette. Så Du
grønne glitrende, Så gjør vi så og Glade
jul reserveres nok til andre anledninger
enn juletregangen i hjemmene.

Til gjengjeld blir de faste sangene sunget
i kirken på julaften. I Olsvik kirke har vi
et gjennomsnitt på 500 deltagere på hver
av de to gudstjenestene våre. Ikke så
rart at mine kilder stiller opp der kanskje.
Og en julegudstjeneste i Olsvik «må» jo
inneholde Jeg er så glad hver julekveld,
et barn er født i Betlehem og Deilig er
jorden.
Men jo lengre ut i julen vi kommer dess
tynnere blir det nok i benkeradene i
kirken. Første juledag kunne gjerne flere
satt av tid til å feire høytiden. (Da er du
i alle fall sikret sitteplass!) Det samme
gjelder jo også andre juledag.
Så kommer vi til maten! Er det noe vi har
tradisjoner for så er det dette. Jeg var
spent på svarene. Jeg er selv vokst opp
med et østlandsk kjøkken der julaften
var synonymt med svineribbe (husk sprø
svor!), medisterpølser og medisterkaker.
Som forventet havnet jeg i mindretall.
Hos mine venner her i Bergen Vest er
det med noen få unntak pinnekjøttet som
gjelder.
Når det gjelder julens kaker er det
adskillig mere spredning. Delfiakaker,
fyrstekaker, tyske skiver, spekkelasjer,
hjortebakkels, og andre småkaker av
mange ulike sorter dukker opp i ulike

stuer, hos noen hjemmebakt hos andre
anskaffet fra ulike leverandører. Én ting
er imidlertid alle enige om: Kakene må
det ryddes plass til – selv om noen av
dem nok bæres ut og inn noen ganger.
Pepperkakehuset er viktig for mange av
oss og omtrent halvparten av de spurte
sørget for å ha et hus på plass årlig. Jeg
har inntrykk av at aktiviteten med pynting
kanskje er viktigst for de fleste. Kanskje
ikke så dumt å ha noen gode aktiviteter
å se fram til!
La meg til slutt få slå et slag for å
gjeninnføre en god tradisjon: Les juleevangeliet! I mange hjem hører dette
med. Og selv om juleevangeliet ble lest
og hørt på gudstjenesten så tåler det å
bli løftet fram i de tusen hjem. Mange
av oss kan teksten nesten utenat. De
fleste av oss vet også at vi finner teksten
i Lukasevangeliets andre kapittel, men
for sikkerhets skyld har vi trykket det her
i menighetsbladet – på midtsidene, for
juleevangeliet bør jo være det sentrale i
julens tradisjoner!
God tradisjonsrik jul!

Greit å få snakket med noen om dette!
Han trekker pusten dypt. Så smiler
han. – Det var greit å få snakket med
noen om dette!
Hver dag er det mange som opplever
å få snakket ut om noe de har på
hjertet, noe de lurer på. Det kan være
med en venn, lærer, helsesøster eller
kjæreste.
Noen ganger er det godt å snakke med
en person «utenfra», en som kan se
situasjonen uten å være involvert på
forhånd. Andre ganger ønsker du å ta
opp et tema rundt tro og tvil, død og savn,
et vanskelig valg eller livets mening.
Vi i kirken er her gjerne for deg for
samtaler. Her er noen konkrete forslag
hvordan det kan gå til:

1. Kirkebenken. Hver torsdag 13-15 er
prestene fra Olsvik og Loddefjord på
kirkebenken på Vestkanten, annenhver
gang med kaffe og vafler. Slå deg gjerne
ned for en prat! Det kan hende andre
kommer til, og samtalen skjer i det åpne
rom. Men har du et spørsmål du lurer
på, noe du gjerne tenker «skulle hørt
hva kirken sier om det», eller synes det
er greit andre kan høre det du forteller,
er dette en enkel og grei mulighet. Og
vaflene er deilige! Sees vi?
2. Samtale på kontoret. Vi prestene
og diakon har gjerne tid til å samtale
med deg. Avtal en tid, og vi kan møtes
på kontoret. Er det vanskelig kan vi
komme hjem til deg. Du bestemmer
hva du tar opp, vi lytter og går inn i det

vanskelige sammen. Kirkelige ansatte
har taushetsplikt, så det du tar opp, blir
mellom oss.
3. Kirkens SOS. Kanskje kjennes krisen
akutt, det er sent på kvelden og samtalen
kan ikke vente. Eller kanskje du ennå
ikke kan fortelle ansikt til ansikt om det
du bærer på. Kirkens sos tjeneste kan
du ringe anonymt og når som helst. Ring
22400040.
Er det noe du gjerne skulle ha snakket
om? «Øret som hører, og øyet som
ser, Herren har skapt dem begge».
(Ordspr 20,12). Det er godt å kunne bli
hørt og sett, av Gud og av mennesker.
Velkommen til samtale!
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Juleevangeliet
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra
keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives
i manntall. 2 Denne første innskrivningen ble holdt
mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og alle
dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp
til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av
Davids hus og ætt, 5 for å la seg innskrive sammen
med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet
barn. 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle
føde, 7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun
svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke
husrom for dem.
8 Det var noen gjetere der i nærheten som var
ute på marken og holdt nattevakt over flokken
sin. 9 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og
Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av
redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se,
jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele
folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids
by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere
ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og
ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av
en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
14 «Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»
15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til
himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn
til Betlehem for å se dette som har hendt, og som
Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de skyndte seg
av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som
lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som
var blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle som hørte
på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men
Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det
i sitt hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste
Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det
var sagt dem.

En annerledes julek
8 Olsvik menighetsblad 3-2018

kalender

Da andreklassen på Kaland skole skulle markere advent i 1996 ville vi ha en adventskalender som ikke
gradvis ble ribbet for innhold og ødelagt, men som kunne vokse og bli ferdig fram mot jul. Undertegnede
tegnet en enkel julekrybbe som ble overført på svart kartong og klippet ut som et åpent glassmaleri. Så
fikk noen elever hver dag fylle de åpne lukene med silkepapir. Resultatet ser dere her. Originalen har jeg
fortsatt.
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Vi kan hjelpe til med
rådgivning og tilrettelegging ved
begravelser og bisettelser.

Dødehavsprodukter
Antikvariat

Tel:

55 60 93 90

@:

bergenkristnebokhandel@gmail.com

Døgnvakt 55 90 19 80
www.samdals.no
Håkonsgt. 13 • 5015 Bergen

Adr: Øvre Korskirkeallmenningen 6 - 5017 BERGEN

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00
TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv
Haakonsernveien 63, 5173 Loddefjord

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

Heine
Polden

Cathrine
Polden Misje

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

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

AVD. SOTRA

2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume
Tlf: 55 21 44 50

Tannlegene MNTF
Thor F. Sylvester Jensen og Ingrid Karine Jensen
ønsker gamle og nye pasienter velkommen til

OLSVIK TANNLEGESENTER

Olsvik Helsehus, Olsvikåsen 4, 5183 OLSVIK
Tlf: 55 26 55 38. E-post: tsyjent@online.no
www.olsvik-tannlegesenter.no
VELKOMMEN TIL

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
▲

Telefon: 55 50 64 40

KIWI Olsvik
Mandag-lørdag

7-23

GRAVMINNER
115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.
• Gratis samtale i hjemmet
• Alle prisklasser - forhåndspris
Dreggsallm. 36
5003 Bergen

Tlf. 55 92 25 30 • Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen
Man- fre kl. 9.00-17.00. Lørdag stengt.
www.lovaasnaturstein.no

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no

Føttene trenger
også

RUSFRI
OPPVEKST

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

fagfolk!

Mona´s
KLINIKK

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40

Rusfri Oppvekst jobber for bedre oppvekstvilkår for barn og unge. Vårt mål
er blant annet å gi fremtidige lærere økt kunnskap og handlingskompetanse.
Støtt vårt arbeid ved å bli medlem. Les mer på www.rusfrioppvekst.no
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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

Leder av
menighetsrådet

12 Olsvik menighetsblad 5-2015

Ped. leder i
Åpen bhg

Michelle Breivik
994 30 385
michelleolsvikbhg@
gmail.com

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

Jakob Nilsen Kristoffersen
Simen Skei Langeland
Johannes Njøs
Marta Løland Eldegard
- Fyllingsdalen kirke
Oliver Aspenes Ellingsen - Nygård kirke
Amelia Gravdal Solli - Fyllingsdalen kirke
Johan Kartvedt Kristensen
- Loddefjord kirke
Andrea Madelèn Dahle Oen
- Loddefjord kirke
Emilie Drotningsvik
Camilla Tveit
Malene Bjørndal Vinsand
Leon Celep Hagen
Isaac Rødseth Christensen
- Loddefjord kirke
Oskar Johan Håland
Mila Lunde - Vangskyrkja
Henrik Michelsen Taule - Loddefjord kirke

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

Arthur Pilskog

Olsvik menighetskontor

døpte

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

døde
Margit Elisa Sandnes
Alfred Peter Vestby
Mary Dagny Sivertsen
Kjell Tennebekk
Steinar Nerhus
Harald Georg Litlekalsøy
Edel Konstanse Aarevoll
Solveig Helene Bendiksen

offer
Juni
03. Egen menighet
10. Kalfarhuset		
17. Modum bad		

1 502,12
3 308,49
3 179,75

September
16. 1. Loddefjord KFUK
23. Kirkelig dialogsenter
30. Diakoniarb. i men.

5 627,04
2 011,00
2 974,75

Oktober
07. NLA			
14. Egen menighet
21. TV-aksjonen		
28. Egen menighet

1 350,62
5 164,87
5 086,21
3 499,23

Gudstjenester i Olsvik kirke
Søndag 2. desember
1. søndag i advent
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Takkoffer til menighetens arbeid blant
barn og unge.
Søndag 9. desember
2. søndag i advent
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp. Søndagsskole. Takkoffer til
menighetens misjonsprosjekt.
Søndag 16. desember
3. søndag i advent
Kl. 19.00: Lysmesse ved Nobukazu
Imazu. Nattverd. Takkoffer til Alpha
Norge.
Mandag 24. desember
Julaften
Kl. 14.00: Familiegudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp.
Mandag 24. desember
Julaften
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Takkoffer til Kirkens
Bymisjon, Bergen.
Tirsdag 25. desember
1. juledag
Kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Nattverd. Takkoffer til
menighetens arbeid.
Onsdag 26. desember
2. juledag
l. 12.00: Ung Messe ved Gunnar Kolaas.
Nattverd. Takkoffer til Olsvik TenSing.
Mandag 31. desember
Nyttårsaften
Kl. 23.15: Midnattsmesse ved
Nobukazu Imazu. Takkoffer til
menighetens arbeid.
Søndag 6. januar
Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp. Søndagsskole. Takkoffer
til Kirkens SOS.
Søndag 13. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp og nattverd. Søndagsskole.

Takkoffer til manighetens arbeid.
Søndag 20. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp og nattverd.
Søndagsskole. Takkoffer til
Nådehjemmet.
Søndag 27. januar
4. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp og nattverd. Søndagsskole.
Søndag 3. februar
5. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp og nattverd. Søndagsskole.
Søndag 10. februar
6. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 : Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp og nattverd. Søndagsskole.
Søndag 17. februar
Såmannssøndagen
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp og nattverd. Søndagsskole.
Takkoffer til Det Norske Bibelselskap.
Søndag 24. februar
Kristi Forklarelsesdag
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp og nattverd. Søndagsskole.

Maria budskapsdag
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp. Søndagsskole. Takkoffer til
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Søndag 31. mars
3. søndag i faste
kl. 11.00: Gudstjeneste ved HeidiMerete Baird. Dåp og nattverd.
Søndagsskole.
Onsdag 3. april
Onsdag etter 3. søndag i faste
Kl. 19.00 . Kveldsgudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Nattverd.
Søndag 7. april
4. søndag i faste
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp og nattverd. Søndagsskole.
Søndag 14. april
Palmesøndag
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp og nattverd.		
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Søndag 3. mars
Fastelavnssøndag
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved
Gunnar Kolaas. Dåp. Takkoffer til
Korarbeidet i menigheten.

Olsvik menighetsblad betraktes som offentlig
informasjon og nærmiljøblad. Av de cirka
12 000 personer som bor i Olsvik hører
nærmere 10 000 til Den norske kirke. Derfor er
menighetsbladet ikke definert som uadressert
reklame.

Onsdag 6. mars
Askeonsdag
Kl. 19.00: Fastegudstjeneste ved HeidiMerete Baird. Nattverd. Søndagsskole.

Tips oss!
bladet@olsvik-kirke.no

Søndag 10. mars
1. søndag i faste
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
Søndagsskole.
Søndag 17. mars
2. søndag i faste
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp og nattverd. Søndagsskole.
Søndag 24. mars
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Det skje
Menighetens kor:

Formiddagstreff

Småbarnssang (1-3)
Onsdag kl. 17.30

Olsvik MiniSing (4-6)
Onsdag kl. 17.30

Shine (7-10)
Onsdag kl. 17.30

Olsvik Tweenies (10-13)
Tirsdag kl. 17.30

Olsvik TenSing (14-18)
Tirsdag kl. 19.00

Colla Voce (20+)
Mandag kl. 19.30

Julefest for familier
Onsdag 9. januar kl. 17.30

Adventsmøte med korkonsert kl. 12.00
Sangforeningen Forum og
Bergen Seniorkor.
Formiddagstreffet starter kl. 12.00 og varer til ca 14.15. Det blir
bevertning, utlodning og andakt.
Velkommen!
Trenger du/dere skyss, ring Brith Barsnes Bjordal
(905 24 773) eller Bjarne Andersen på kontoret.

Velkommen til årets julefest for familier. Det blir underholdning
ved barnekorene, enkel bevertning og gang rundt juletreet.
Arrangementet er gratis. Velkommen!

Olsvik åpen barnehage
Sted: Olsvik kirke
Åpningstid: 12.00 – 14.00
Torsdager - 17. januar, 21. februar, 21. mars,
11. april, 16. mai og 20. juni.

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.
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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.

er i din kirke
Julekonsert
i Olsvik kirke
Søndag 9. des. kl. 19.00
Vi inviterer til temakveld:
7 .februar
28. mars eller 4. april
9. mai eller 23. mai
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.

TRIADE - Brith Barsnes Bjordal, Geir Barnes og Terje Onstad
Fana mannskor, dir. Bjørn Bergmann
SMIL-kollektivet - Marthine Bjordal, Lars Kristian S. Gjervik, Øyvind
S. Stokke-Zahl, Sven-Ove Rostrup
Nybø Brass, dir. Joar Haugen Lemme
Colla voce, dir. Angela Vågenes
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Inngang kr. 100,Støttet av Bergen kommune og Folkeakademiet, Hordaland

24. november kl. 12.00

Kommende konserter
i Olsvik kirke

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!

Søndag 24.mars. kl. 19.00
Konsert på Maria budskapsdag

Basar

Julefest for voksne,
Olsvik kirke
6. januar kl. 12.00-15.00
Trioen TRIADE (Brith
Barsnes Bjordal, Geir
Barsnes, Terje Onstad)
leder festen med sang,
dikt, allsang og spiller til
gang rundt juletreet. Ellers
deltar også koret Colla
Voce, med dirigent Angela
Vaagenes. Seniorprest Leif
Tore Michelsen, tidligere feltprest og sjøforsvarsprest, vil også
bidra. Det blir snitter, kaffe og kaker, og gang rundt juletreet.

Skjærtorsdag kl. 18.00
Pasjonskonsert
Søndag 28.april kl. 19.00
Påskekonsert

Pris: Kr. 250,- Påmelding innen 03.01.19
Velkommen!
Du finner alltid oppdatert informasjon på olsvik-kirke.no
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Lik oss på
@olsvikkirke

Støtte menighetens
arbeid?
Vipps til 12192

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

god

Sett inn logo her

en
start på livet
AvtaleGiro er tilpasset de betalerne som ønsker automatisk betaling av 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 kontoutskriften.
Med vennlig hilsen

VELKOMMEN TIL DÅP

<Organisasjonens navn>
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

