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Vil du styre kirken vår?
Det er kirkevalg 9. september 2019.
Kanskje du vil stille til valg? Du er
invitert til å være med på å skape
fremtidens kirke i Olsvik!
Bli med!
Du trengs til den viktigste oppgaven
i dagens Norge: Å skape sterkere
fellesskap i bygd og by. Mange tendenser
bryter ned fellesskapet mellom oss. Vi
trenger å engasjere oss for å motarbeide
isolasjon og splittelse.
Vi må jobbe fram en motkultur mot alle
tegn som tyder på forakt for svakhet. Vi vil
støtte det som fremmer respekt for Guds
skaperverk. Vi ønsker å vise respekt for
hvert enkelt menneske, slik Jesus så
og hørte den enkelte. Olsvik kirke gir
mange muligheter for ditt engasjement.
I møtene med folk i ditt nabolag kan dine
holdninger og handlinger utgjøre en stor
forskjell.
Menighetsrådet har oppnevnt en
nominasjonskomité som skal nominere
kandidater. Det er i tillegg anledning for
andre til å levere inn egne kandidatlister.
Alle kandidatlister er satt opp i prioritert
rekkefølge.
Til de regionale bispedømmerådsvalgene
vil det foreligge lister fra en nominasjonskomite og fra andre nomineringsgrupper.
Hva gjør menighetsrådet?
Olsvik menighetsrådet leder menighetens virksomhet. Som medlem i
menighetsrådet kan du ha stor innflytelse
på de lokale oppgavene og utfordringene
i din kirke. Menighetens arbeid spenner
over mange temaer – bl.a. miljø og
rettferdighet,
gudstjeneste,
musikk,
misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt
jus og økonomiforvaltning.
Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
• Dåpsopplæring blant døpte, 0-18 år
• Diakonalt arbeid (omsorgstjeneste)
• Gudstjenester
• Kirkemusikk
• Ofringer
• Utleie av kirken
• Uttalerett ved ansettelser
• Samarbeid med frivillige
• Planlegging av menighetens arbeid
Menighetsrådet har en representant i
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kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd tar
seg av administrative og økonomiske
oppgaver på vegne av soknene.
Fellesrådet skal fremme samarbeid
mellom menighetsrådene og ivareta
soknenes interesser i forhold til
kommunen.
Menighetsrådet i Olsvik har 8 valgte
medlemmer. Medlemmene har ulik
utdannings- og yrkesbakgrunn og mange

Hvem kan stemme?
Alle som er over 15 år, eller fyller
15 år i 2019, og er medlem i Den
norske kirke kan stemme ved
kirkevalget. Du må være bosatt i
Olsvik sokn ifølge Folkeregisteret.
Ingen kan ha stemmerett i mer enn
ett sokn. Ønsker du av spesielle
grunner å ha stemmerett i et annet
sokn, må det søkes før 30. juni til
soknet du vil stemme i.

blant menighetsrådsmedlemmer viste
at et stort flertall trives og opplever
det som meningsfylt å være med i
menighetsrådet. 85 prosent synes vervet
er mer eller like tilfredsstillende som de
hadde forventet.
Ti gode grunner til å være med i
menighetsrådet:
1. Du bidrar til å holde kirken vår
levende
2. Du blir del av et kristent fellesskap
3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4. Du kan sørge for et trygt og godt
fritidstilbud for barn og unge
5. Du får innblikk i og påvirker de
demokratiske prosessene i kirken
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet
7. Du kan sørge for at Olsvik kirke er en
åpen og inkluderende kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i
nærmiljøet
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan
bruke i andre sammenhenger
10. Du kan oppdage nye sider ved deg
selv

Manntall skal være klart senest
10. august og det vil bli sendt ut
valgkort

er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet.
Menighetsrådet møtes 4-5 ganger i
halvåret. Medlemmene velges for fire år.
En
landsomfattende
undersøkelse

Besøk kirkevalget.no
Husk å gi din stemme på
valgdagen!

Områdesatsing i Olsvik
Trygghet, tilhørighet og trivsel er de
viktigste stikkordene etter innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført
i Olsvik vinteren 2018. Samtidig
ønsker folk seg flere muligheter til å
engasjere seg i nærmiljøet. Samtidig
etterspørres det informasjon om
muligheter i bydelen.
En fullsatt sal med engasjerte mennesker
fikk god anledning til å komme med
spørsmål og innspill under folkemøtet
på Olsvik skole 6. mars. Representanter
for Bergen kommune anført av Cecilie
Krohn gav fyldig informasjon om
områdesatsingen i bydelen, hva som har
vært gjort det første året, hva man har
funnet fram til og hva som nå skal skje
videre.
Innbyggerundersøkelse
Områdesatsing er en ekstraordinær
innsats fra det offentlige i geografiske
deler av byen som bystyret har pekt
ut. Dette er en konkret oppfølging av
levekårsrapportene som blir utarbeidet
av kommunen. Vinteren 2018 ble det
gjennomført en innbyggerundersøkelse
i Olsvik og man mottok i overkant
650
besvarelser.
Formålet
med
undersøkelsen var å få kunnskap om
innbyggernes opplevelser og holdninger
til eget nærmiljø.
Innbyggerne i Olsvik er godt fornøyd
med nærmiljøet på de fleste områder
vi har kartlagt. Man er særlig fornøyd

med adkomst til og fra, at boligene er
velholdte, bussforbindelsene, og at
området er et trygt sted å vokse opp i.
Man er ikke fullt så fornøyd med tilbudet
av kultur- fritidsaktiviteter, forholdene for
syklister, mulighetene for å engasjere
seg i kultur-, fritids-, og aktivitetstilbud,
og informasjon om slike tilbud, samt
tilbudet av gode møteplasser for folk i
nærmiljøet.
Et viktig funn i undersøkelsen er at et
klart flertall (84 %) mener Olsvik er et
trygt område å vokse opp i. Nesten like
mange føler seg trygge i området også
på kveldstid. Flertallet av innbyggerne
føler i stor eller ganske stor grad
tilhørighet til området. Innbyggerne
oppfatter nærmiljøet som tolerant overfor
innflyttere fra både andre land og andre
deler av Norge.
Barnetråkk
I mai og juni deltok om lag 370 skoleelever
i Loddefjord og Olsvik på Barnetråkk i
regi av Bergen kommune. Innspillene fra
barn og unge i bydelene er gull verd når
kommunen skal planlegge hvilke tiltak
som bør gjøres.
Barnetråkk er en metode for å kartlegge
barn og unges meninger om sitt eget
nærmiljø og bruken av uteområdene.
Gjennom tegning, fotografering og

skriving får skoleelever mulighet til å
fortelle planleggerne hva de setter pris
på og kva de meiner bør bli bedre i sitt
nærområde.
Veien videre
Neste trinn i områdesatsingen blir et
åpent arbeidsmøte. I løpet av våren
skal det så utarbeidesen konkret
handlingsplan for det videre arbeidet.
Erfaringene fra områdesatsinger i andre
deler av Bergen gir grunn ti å ha store
forventninger til det som skal skje her i
Olsvik.
Cecilie Krohn (se bilde) er koordinator
for planlegging av områdesatsingen i
Loddefjord og Olsvik. Cecilie treffer du
på telefon 40814796 og/eller på e-post:
Cecilie.Krohn@bergen.kommune.no.
For mer informasjon om områdesatsing,
se
Bergen
kommunes
nettsider:
bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/
omradesatsing.

Tekst: Bjarne B. L. Andersen
Foto: Bergen Kommune
og Bjarne B. L. Andersen
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Påsketid
Vi skal snart feire kirkens viktigste
høgtid, påsken. Jeg tenker på min
dåp hver gang jeg feirer påsken, fordi
jeg ble døpt i påsken 1993. Min dåp
skjedde i en liten luthersk menighet
i min hjemby Kobe i Japan. En
norsk misjonær døpte meg etter et 6
måneders dåpsopplæringskurs. Men
da visste jeg ikke noe om den nære
forbindelse mellom påsken og dåpen.
Det står i Romerbrevet 6. 3-5:
Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt
til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?
Vi ble begravet med ham da vi ble døpt
med denne dåpen til døden. Og som
Kristus ble reist opp fra de døde ved
sin Fars herlighet, skal også vi vandre
i et nytt liv. Har vi vokst sammen med
Kristus i en død som er lik hans, skal vi
være ett med ham i en oppstandelse
som er lik hans.
Her sier Bibelen at vi forenes med Kristus
i dåpen for å gå gjennom hans død og
oppstandelse. Dåpen er Guds gjerning
med oss. For å ta imot nåden i dåpen
må vi være totalt passive som Kristus
på korset. På korset tenkte Kristus
bare på å la sin fars vilje skje med ham.
Han var «aktiv» for å gjøre Guds vilje i
sin passivitet. At vi dør sammen med

andakt
Kristus i dåpen,
betyr at vi skal
korsfestet det
selvsentrerte
jeget
for
å
gjenoppdage
det sanne jeget
i relasjon til
Gud.
I dåpen reiser
Gud oss opp fra
denne
døden
med
Kristus.
Da gjenfinner
vi vår sanne
identitet til Gud,
akkurat som da
Adam og Eva levde med Gud i harmoni
før syndefallet. Kristus døde på korset og
oppstod fra de døde for å gjenopprette
den ødelagte relasjon mellom Gud og
menneskeslekten. Men det er ikke nok
for at hvert enkelt menneske kunne bli
frelst. Den Hellige Ånd må komme inn
i hjerte ved dåpen for å gjenopprette
det tapte gudsbilde i oss og gjøre oss
Kristus lik igjen. I denne forbindelse må
hvert menneske gå gjennom en Kristuslignende død og oppstandelse i dåpen,
for å være i stand til å leve et nytt liv med
Kristus.

Dåpen er Guds hellige handling som
bringer hans ufattelige nåde inn i vårt
hjerte. Dåpen er en stor gave til hvert
eneste menneske, men de døpte får en
oppgave fra Gud samtidig. De døpte
tilhører den oppstandne Kristus, og har
ansvar for å etterligne ham mer og mer
på sin vandring mot hans rike der han
sitter ved Guds høyre hånd. Og jeg
minnes om at jeg som er døpt i Kristus,
har ansvar for å leve for Gud i Kristus
hver påske.
Tekst: Nobukazu Imazu

Min salme
Den salmen jeg sterkest forbinder
med påske, er «Påskemorgen slukker
sorgen». Den gang jeg gikk på
barneskolen, måtte vi pugge denne,
og fremdeles sitter teksten og den lett
sangbare melodien som spikret. Som
frelst i voksen alder, har jeg etterhvert
tatt til meg innholdet på en annen
måte enn hva jeg gjorde som barn.
Det er min synd salmen handler om,
Jesus er min redningsmann, og jeg er
ny i troen.
I vers tre står det «vår forsoner til evig
pris». Jeg har lært, at jeg er frelst av tro
alene, og at Guds nåde er uendelig.
Samme hvor alvorlig min synd er, er
frelsen til evig pris. Det er stort å ta til seg
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for et ene menneske. Men det gjelder
ikke bare meg, hele jordens befolkning
blir tilbudt den samme frelsen. Vi kristne
er et fellesskap, og vi skal være kristen
sammen med andre kristne, vi trenger
dette fellesskapet.
I vers fire står det «død er døden som
syndens sold». Livet mitt er ikke over
når kroppen min fysisk dør, det er da det
virkelig begynner. I himmelriket får jeg et
nytt liv, sammen med Jesus og de andre
menneskene som tror. Her på jorden er
det viktig å falle til ro i troen, og å være
trygg i troen.
I vers fem står det «englekleder de er
som lyn». Jeg har begynt å lete etter

disse små lynene. Jeg har søkt meg til
en menighet, jeg leser i Bibelen, går på
gudstjenestene, jeg ber, jeg har fått en
hellig dimensjon i livet mitt, jeg tar imot
nattverd – det oppleves som godt.
I vers seks står det «og Herren vi møter
med lovsang ny». Selv om det er alvorlig
det Bibelen handler om, og som vi tror
på, skal vi tillate oss å være glad. Når jeg
lever etter det Bibelen sier, da er dette
med synden ordnet, og jeg er tilgitt av
Gud, og da skal jeg våge å være glad.
Jeg er litt glad hver dag, det er en god
begynnelse. For «påskemorgen slukker
sorgen til evig tid» står det i salmen.
Tekst: Randi Magnussen

Lederens
hjørne

ved menighetsrådsleder
Arthur Pilskog

Menighetsbladet
I januar bestemte menighetsrådet at
posten skal ta seg av distribusjonen av
menighetsbladet fra første nummer i
2019. Det er en endring fra 2018. Dette
sikrer at bladet når ut til alle postkassene
i Olsvik menighet.
Vi beklager at vi fremdeles ikke har en
egen redaktør for bladet. Vi leter etter en
som kan ta på seg denne viktige oppgaven. Vi takker administrasjonsleder
Bjarne Andersen for at han i praksis har
vært redaktør i denne tiden.

I 2019 er det valg til nytt menighetsråd.
Olsvik menighetsråd har utnevnt en
nominasjons-komite
bestående
av
Arthur Pilskog, Christer van der Meeren
og Lars Kristian Gjervik. Innen utgangen
av april skal listen med kandidatene for
valget 9. september være klart. Vi håper
du vil ta vel imot forespørsler om å stille
til valg. Ja, at du er med og foreslår
nye kandidater. Du kan henvende deg
direkte til en i nominasjonskomiteen og til
menighetsrådets medlemmer. Følg også
med i sosiale media. Menighetskontoret
er også behjelpelig med informasjon.
Kirketomten
Tomtegrensene for Olsvik kirke har
lenge ikke vært helt avklart. Sent i 2018
ble det meldt om avklaring, og i 2019s
første menighetsråd kunne vi formelt
slå fast at nå vet vi hvor kirketomtens
grenser skal være.
Velsignet påske
Igjen samles vi for å konsentrere oss om
det som skjedde i Jerusalem for snart
2000 år siden. Det uforståelige at Gud

døde for våre synder. Det var ramme
alvor da Gud ga sin egen sønn for at vi
ikke skulle gå fortapt.
Langfredag og Jesu begravelse rører
ved noe av det mest grunnleggende i
våre liv nemlig: dødens makt. Budskapet
fra den første kristne påske står ved
lag den dag i dag: Jesus overvant
dødens makt. Jesus er Kjærligheten
som overvant døden. Sammen med
påminnelsen om Jesu lidelse og død,
gir det den dybde og mening vi trenger,
for å leve vårt liv i etterfølgelse av ham vi
kaller vår frelser. Derfor feirer vi påske i
glede og takknemlighet.
«Mine sauer hører min røst; jeg kjenner
dem, og de følger meg. Jeg gir dem
evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt,
og ingen skal rive dem ut av min hånd.
Det min Far har gitt meg, er større enn
alt annet, og ingen kan rive det ut av min
Fars hånd.» Johannes 10, 27 – 28.

Misjonsprosjektet

– såpemaskin og bamsedemonstrasjon
På litt over 30 år har nærmere 1000
jenter søkt tilflukt på Nådehjemmet i
Bangkok og fått en ny start på livet i
en kritisk og vanskelig livssituasjon.
Jentene kan komme når som helst i
svangerskapet og være der til etter
fødselen.
Nådehjemmet! Hvilken oase for store
og små! Møtet med de unge, skjønne
gravide, og de som nettopp har født,
gjør inntrykk. Babyene er bare nydelige.
Til tross for tøffe skjebner og vonde
erfaringer i livet, opplever jeg at jentene
er både sterke og stolte.
Hygiene og babystell
Selv om språket oppleves vanskelig har
vi hatt et par «leksjoner» om hygiene
og babystell. Bamser ble brukt til å
demonstrere god og dårlig barnepleie.
Jentene skulle gi poeng til den de syntes
behandlet bamsebabyen best. Det ble
mye «lått og løye» og de fleste kjente
seg nok igjen både på godt og vondt. To
finske volontører var skuespillere og jeg
var programleder og tolk.

Såpemaskin
Dagene
består av ulike
aktiviteter. En
gang i uka
får
jentene
engelskundervisning. Dette
synes de alle er
spennende og
meningsfullt.
En
annen
dag kommer
pastoren
i
den
lokale
menigheten
for å prate og
undervise i Bibelen. For en stund siden
mottok Nådehjemmet en såpemaskin fra
et hotell. Nå produseres det såper med
ulike dufter og farger, til stor glede for
alle.
Volontører
For tiden jobber det altså to finske
volontører
på
Nådehjemmet.
De
har virkelig stått på i kafeen, til alles
inspirasjon.

For meg har det vært en nydelig
opplevelse å være her på dette fredfulle
stedet hvor bananklasene henger tungt
og ekornene spretter fra tre til tre. Det er
fantastisk at disse unge jentene har et
sted som Nådehjemmet å komme til.

Tekst: Vibecke Møller, NMS-misjonær
Foto: Alfhild Steinsbø Hauglid
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Konfirmanter i Olsvik våren 2019
4. mai kl. 11.00
Margrethe Aase Myrmel
Didrik Volden Johnsen
Kristiane Snarberg Nordhus
Sarah Thon Endresen
Sindre Johannes Børve
Frida Myking-Kongsvik
Lars André Schou
Andreas Byrknes Lilleheil
Celine Holmelid Rakvåg
Karen Brathetland
Ole Einar Fagerheim Salthella
Ariana Kristin Henriksbø
Sander Thon Endresen
Thea Tang-Vinnes
Sebastian Gjesdahl Daae

4. mai kl. 13.00
Tobias Bø
Fredrik Severin Guldbrandsen Fausa
Hedda Eliassen
Bjørn Blytt Eriksen
Silje Færestrand
Helle Greve Fikse
Ida Sofie Viste Gabrielsen
Janne Hamre
Finkel Henriksønn Haugen
Angelica Hatland Johansen
Onwara Komolsing
Chris-André Nilsen
Mathilde Wik Paulsen
Lucas Christian Rasathurai
Susanne Steine
Stian Justlar Storebø

5. mai kl. 11.00
Ruben Alexander Krabbedal-Mathisen
Nikolai Hammer Nilsen
Jonathan Fredriksen
Kine-Celine Ellingsen
Håvard Troy Haugland
Amalie Løvenholdt
Henrik Børslid
Mike Sebastian Wilson Deckert
Fredrik Øen
Henrik Austevoll Lund
Sebastian Larsen Leknes
Christoffer Valdersnes Pettersen
Tobias Tønjum
Ingrid Farstad
Julie Hjørnevik Høisæter
Casandra Græsdal Anderson
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Yngve Larm Jørgensen
Jørgen Horgen

5. mai kl. 13.00
Thomas Dahl Søviknes
Tiril Rong Eskildsen
Nicholas Indrevik Solbakken
Nicholas Blumenfeldt Vindenes
Emma Sofie Antun
Thea Johanne Antun
Birk Sanden Larsen
Marcus Haugland Kleppe
Tommy Bjerke Farstad
Daniel Rong Eskildsen
Joachim Håkonsen Nilsen
Phillip Rocha Husebø
Emil Pettersen
Sander Engelsen Stordal
Noah Haugland Klepsvik
Sander Kjelby Antoniazzi
Emma Sørheim Sanden
Malin Nikøy Hammersland

11. mai kl. 11.00
Julie Dorthea Nilsen-Risøy
Robin Weltzien Midthun
Alva Sofie Nikolaisen Marum
Lea Berdal Drønen
Andreas Sander Øen
Emma Bakke
Lukas Grytten Skaala
Martha Nesse
Mathias Castillo Oen
Mathias Thue Grønlund
Emilie Faaberg-Johansen
Sebastian Høydal
Mathias Igland Kausland
Jonah Bjørkhaug Mosevoll
Øyvind Bøen
Maja Olderskog Holand
Alina Oleinika
Ellisiv Bjørheim Methlie
Benedicte Trahaug Tennebekk

12. mai kl. 11.00
Anette Talle
Thomas Kvalsvik Gjertsen
Lars Berle Arntzen
Thea-Oline Finnema
Andreas Eidhammer

Stian Lyseknappen
Tiril Marie Kleppestø
Oliver August Eide
Emma Christine Magnussen Isdahl
Nikolai Hove Tennefoss
Emma Elise Street
Anette Eide Werner
Ina Renathe Wangen
Amalie Larsen Rosenlund
Jonas Ytre-Hauge
Christoffer Aleksander Gundersen Langøy
Sverre Røseth
Synne Nøstvold

12. mai kl. 13.00
Kathleen Martina Berg
Elisabeth Davidsen Rutledal
Signe Johanne Estberg-Godsveen
Bel Ange Kapinga Mukaya
Tuva Sofie Amble Kjørlaug
Mathias Johnsen Moi
Vilde Therese Odland Stien
Benjamin Hevrøy Daae
Karl Einar Breivik
Maria Vanessa Rosenova Koynareva
Henrik Olai Tveit
Amina Grimen Eide
Julie Slettli Wathne

Fasteaksjonen 2019
– ta godt imot konfirmantene
Rent vann redder liv, rent vann
forandrer liv. Sammen forandrer vi
verden, ett liv om gangen. Søndag
7. april vil konfirmantene våre banke
på dørene i menigheten og samle inn
penger til Kirkens Nødhjelps årlige
fasteaksjon. Somalia er et av landene
som nyter godt av denne satsingen.
Etter at mamma og storebror døde har
12 år gamle Hawo tatt over mye av det
daglige ansvaret for familien. - Aller helst
vil jeg bli sykepleier. Fordi jeg jeg ønsker
å hjelpe andre.
Smilet sitter et stykke inne, men det
er likevel en voksen mildhet i blikket
til Hawo. En blanding av sjenanse og
opplevelser ingen unner et barn. For få
år siden, hun husker det så godt, levde
hun med mor og far, fem brødre og
en søster. Et enkelt, men godt liv som
nomader ute i det golde ørkenlandskapet
i Puntland, Somalia. Det var før regnet
sluttet å komme. Sesong etter sesong.
Før geitene de livnærte seg av startet å
dø, en etter en. Før de selv ble utmagret.
Før Hawo mistet mamma og deretter
storebror. Han var bare skinn og bein, og
da han ble syk maktet ikke kroppen mer.
Livreddende vann
- Vi har ingenting. Men vi kom hit for
at vi ikke skulle dø, sier Hawo med lav
stemme. Hun forteller at de voksne
bestemte at storfamilien måtte komme
seg til provinshovedstaden Garowe.
Hit til flyktningleiren Jilab 3, hvor nye
klimaflyktninger strømmer til hver
eneste dag. I 2010- 2012 ble Somalia
rammet av den mest alvorlige tørken
på 60 år og hungersnøden tok livet av
nærmere 260.000 mennesker. Ifølge

FN 2.6 millioner somaliere i dag på
flukt, hovedsakelig fra tørke, men også
konflikt.
De har mistet stort sett alt, heldigvis
sørger Kirkens Nødhjelp for rent vann
her i leirene. Det er helt avgjørende
for å unngå vannbårne sykdommer
som kolera – og for at folk i skal kunne
overleve under de svært krevende
forholdene. De daglige turene til en av
vannpostene er det Hawo som står for.
I tillegg til at hun lager mat, vasker klær,
passer småsøsken og holder rent i og
utenfor det enkle teltet. Etterpå gjør hun
mye av det samme også for tanten som
bor i en annen flyktningleir 20 minutters
gange unna.
Ett av de beste
- Hawo er et av de beste barna som
finnes. Hun er fortsatt så ung, men
gjør alt av husarbeid,
også mange ting vi ikke
trenger å be henne om.
Hun er ærlig, og gjør
mye helt på eget initiativ,
jeg tror at hun kan bli
en god gründer, sier
Fadumo Abdinur Hirsi
(60) og klapper kjærlig på
tantebarnet sitt.

- Jeg vil være en flink jente. Jeg ønsker
å hjelpe andre, og om jeg får jobb på
et sykehus kan jeg hjelpe mange. Og
kanskje gi baller til barna, så de har noe
å leke med. Det har jeg lyst til, sier Hawo.
Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Hawo og andre skal få rent vann
trengs det hjelp fra mange norske
frivillige. Folk som ikke er på flukt, men
som i likhet med Hawo har engasjement
og et ønske om å hjelpe mennesker i
en svært krevende situasjon. Hvert år
er tusenvis av frivillige med på å samle
inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid
gjennom Fasteaksjonen.
Det er nettopp disse pengene som
gjorde det mulig å levere rent og trygt
vann i Somalia. For Hawo og tusener av
andre flyktninger har dette 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, enten
ved å være bøssebærer eller å støtte
aksjonen.
Tekst: Kirkens Nødhjelp
Foto: Håvard Bjelland
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Besøkstjenesten
Besøkstjenesten i Olsvik Menighet
har vært en ekstra satsing det siste
halvåret. Vi har hatt inspirasjonskveld
og fått i gang flere besøksvenner.
Nå sitter vi med noen flotte ungdommer
som er klar til å komme på besøk til noen.
En besøksvenn er sammen med deg
i ca 2 timer hver 2. eller 3. uke Da kan
dere prate sammen, spise, spille, lese.
Gå turer. Rett og slett være sammen i
hverandres selskap.

Dersom dere gjør noe sammen som gir
utgifter, må du dekke dette selv.
Men det er mange aktiviteter som er
gratis. Du må ikke være gammel for å få
en besøksvenn.
Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker
en besøksvenn.

Bli med til Japan
Temareise med japansk prest til Japan
30. mars til 15. april 2020.

Olsvik menighet vil tilby en temareise til
soloppgangens land. Teamet for reisen
er kristendommens møte med japanske
religioner i dialog og misjon. Sammen
med menighetens prest, Nobu, får du en
unik anledning til å oppleve Japan. Som
japaner har han god kjennskap til kultur,
språk og lokale forhold. Dette garanterer
at turen gir deg en unik sjanse til å se
Japan fra innsiden. Vi vil reise til Japan
i våren for å se kirsebærtrærne blomstre
og besøke kirker, templer og hager rundt
i Japan.

Påmeldingen til Nobu: ni235@kirken.no,
fra og med 15. april. Påmeldingsavgiften
på kr. 1.000, - bes betalt innen 1.
september som en bekreftelse på at du
tar plassen. Kontonr. er 9521.05.13699
(merk betalingen «Temareise Japan».
Påmeldingsavgiften refunderes ikke.
Pris: ca. kr. 25.000,- pr. person (flyreise,
overnatting og guidete turer, prisen er
veiledende).
Enkeltromtillegg: 5.000,-.
Du er velkommen til et informasjonsmøte
om reisen i Olsvik kirke tirsdag 23. april
kl.19:00, dersom du er interessert.

Tekst og foto: Nobukazu Imazu

SMIL i kirken
Etter å ha vært lydprodusent for
forskjellige band innenfor trønderrocken, bestemte Lars Kristian
Stendahl Gjervik seg for å ta julemusikken tilbake.
I nyttårshelgen 2017 fortalte han derfor
Sven-Ove Rostrup og Øyvind Sundfør
Stokke-Zahl om ideen han hadde om
å starte et kollektiv der de bl.a. kunne
dele musikalske opplevelser. Dette var
selvfølgelig de to veldig positiv til og slik
ble SMIL-kollektivet født.
Kollektivet har som mål å være et
sted der folk kan komme og være seg
selv og få uttrykke seg i forskjellige
kunstneriske former. Dette viste de godt
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i fjorårets romjulskonsert, VinterSMIL.
Der hadde de blant andre, med seg
unggutten Gustav Høyland på marimba
og klokkespill. Han hadde allerede
vist talentet sitt da han var med på
åpningen av Kulturfest i Olsvik Kirke.
Så det var liten tvil om at de ville ha han
med. Heldigvis sa han ja og gjorde en
fantastisk innsats under konserten. Det
samme gjorde Marthine Bjordal, Jan
Ove Epland Holgernes og Eirik Olavsson
Husum. I tillegg til disse flotte musikerne
hadde de fått med seg Frøya Montezino
med egen poetisk tekst.
Foreløpig er VinterSMIL den eneste
konserten de har hatt, men de ønsker
å ha flere. De har veldig lyst at romjuls-

konserten skal bli en tradisjon. De ønsker
også å få til en Jazzmesse en gang i
fremtiden. Kollektivet er en selvstendig
enhet som er knyttet til Olsvik Kirke. De
håper å nå ut til så mange som mulig og vil
gjerne få kirken til å bli et samlingspunkt
for flere. Den kristne humanismen er en
grunnpilar i kollektivet, noe de viser godt
gjennom valg av sanger.
Så hvis du vil være med på laget, så
ikke vær redd for å ta kontakt! Kollektivet
er åpent for alle som ønsker å delta,
både amatører (noe de selv er) og
profesjonelle.
Tekst: Gro Renate Rostrup

Velkommen til dåp
Gud lover å følge barnet alle
dager.

Kirken har ikke lenger anledning til å
sende dåpsinvitasjon til alle nyfødte,
men ønsker fortsatt velkommen til
dåp.
Olsvik kirke er lys og trivelig, og godt
tilrettelagt for dåp. Vi håper at du som
hører til i menigheten vår velger å døpe
barnet hos oss, hvor barnet og familien
vil bli møtt og fulgt opp.
Gjennom dåpen blir vi en del av et
fellesskap som strekker seg over hele
verden – og gjennom alle tider. Det er
en markering der barnet har alle sine
viktigste støttespillere rundt seg, og der

Foreldre og faddere har del i
et hellig ansvar om å lære opp
barnet i den kristne tro. Som
oppmuntring til trosopplæring
har vi laget en god dåpspakke
til alle som blir døpt. Denne
blir utdelt på gudstjenesten.
Dåpen er en feiring av livet. I
dåpen bæres vi fram for Gud,
enten vi er små eller store.
Livet i Guds hånd er også et
liv i troens fellesskap. For mange handler
dåpen om tradisjoner, om å ha et punkt i
livet som nettopp dreier om dette: Livet gitt oss av Gud.
Dåpen er innledningen til et liv som
troende. I tidlig kristen tid ble mennesker
døpt så snart de erklærte sin tro. Noen
ganger ble et helt hus døpt – voksne som
barn. Det har vært tradisjon at barnet
døpes når det er rundt tre måneder, men
både eldre og yngre barn og voksne er
velkommen til dåp.
For mange handler dåpen om
tradisjoner, gode minner, å skape en dag

for familien og å ha et punkt i livet som
nettopp handler om dét: Livet. For enten
man er troende eller ikke, er livet noe
forunderlig. En gave. Noe man kanskje
ikke kan sette ord på. Om man tviler eller
ikke: Alle er velkommen til dåp!
Barnet bæres frem, nevnes med navn og
er dagens midtpunkt. På denne dagen
knyttes et nettverk rundt barnet.
Mange følelser fyller oss når vi står med
et lite barn i armene våre. Vi kjenner
på glede, undring og takk. Dåp har
en lang tradisjon i landet vårt. Når du
døper barnet ditt legger du det i Guds
beskyttende hender. Det blir Guds barn
og medlem av Den norske kirke. De
aller fleste søndager er dåp en del av
gudstjenesten. Hjertelig velkommen til i
dåp i Olsvik kirke!
Mer informasjon:
kirken.no/daap
Melde dåp:
olsvik-kirke.no
Tekst: Bjarne B. L. Andersen
Foto: Den norske kirke

Brith med dåpsgave
I år har menighetens
sopran,
Brith
Barsnes
Bjordal,
25-årsjubileum
som
frivillig
i
Olsvik
kirke.
Kanskje er det når
hun synger salmen
«Sov du lille, sov
nå godt» mens hun holder et dåpsbarn, at hun rører oss mest med sin
sang.
Da Salmer 1997 kom ut, begynte hun og
presten Tormod Klovning å bruke salmen
under dåpsgudstjenestene. Salmen
synges som en gave fra menigheten
til barna og hele familien,og det var
Klovning sin idé å starte opp denne
tradisjonen. I dag er denne salmen blitt
et varemerke for Olsvik kirke.

På spørsmål om hvordan Briths interesse
for sang begynte og, hvordan det var i
hjemmet da du vokste opp svarer hun:
- Min mor hadde i sin barndom gått i
Frelsesarmeen i Sogndal, hvor hun lærte
å spille gitar, og min far begynte tidlig i
sin ungdom å spille trekkspill. Musikk var
viktig hjemme hos oss. Barna fikk lære å
spille gitar. Jeg gikk i kombinert skolekor
og kirkekor fra første klasse. Skolen
hadde også et strengeorkester, og når
de skulle holde konserter, ble noen
fra korene plukket ut til å være med og
synge. Allerede som 13-14-åring var jeg
godt i gang med å få undervisning hos
sangpedagog, og dette var noe som jeg
tok på største alvor fra første stund.
Brith forteller videre at hun begynte
som frivillig i Olsvik kirke da hun ble
spurt om å være vikar for barnekorene
som Kristin Minde ledet sammen med
Rune Klevberg, dette var på midten av

90-tallet. Siden har hun lagt ned mye
arbeid for kirken. Akkurat nå leder hun
minising og Shine sammen med to andre.
I tillegg besøker hun barnehagen og har
sangstund. Ellers hjelper hun til der det
trengs, for eksempel med småbarnssang
og babysang.
Hun forteller at når hun synger for
dåpsbarna, må hun noen ganger
konsentrere seg for å ikke gråte.
- Det er de gangene når sangen virkelig
rører, og jeg føler at det er verdifullt for
familien til barna. Denne lille stunden blir
ekte, og jeg føler at jeg klarer å formidle
både tekst og melodi, sier hun.
Det går ikke en søndag uten fine
tilbakemeldinger fra dåpsfølget.
- Det er en fin stund å sitte foran barna
og holde de i hånden når jeg formidler
versene, avslutter Brith.

Tekst: Randi Magnussen
Foto: Privat
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Vi kan hjelpe til med
rådgivning og tilrettelegging ved
begravelser og bisettelser.

Dødehavsprodukter
Antikvariat

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

Tel: 55 60 93 90
Tel:
474 50 292
Adr: Øvre Korskirkeallmenningen 6 - 5017 BERGEN
Adr:
Øvre Korskirkealmenningen 6 - 5017 Bergen
@:
bergenkristnebokhandel@gmail.com
@:
bergenkristnebokhandel@gmail.com

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

Din annonse her?
Man-fre 07.00 - 23.00
Lørdag 08.00 - 21.00

Ta kontakt for
informasjon

Telefon: 55 50 64 40

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-fred: 09.00-17.00. Tor: 09.00-19.00. Lør: 10.00-14.00
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
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Ped. leder i
Åpen bhg, vikar
Maria Myksvoll
991 63 327
mariaolsvikbhg
@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

Olivia Gaugstad Andersen
Markus Lid Hagen, Loddefjord kirke
Vilde Lid Hagen, Loddefjord kirke
Emilie Mari Ølnes Nilsen
Oline Amelia Sætre Christiansen
Samantha Mjanger-Bjelland
Husnes kyrkje
Therese Gatland Solheim
Isabelle Baniaga-Solheim, Laksevåg kirke
Maja Øvrebø Gjervik
Viktor Goksøyr
Jørgen Handeland Leikvoll
Lavrans Moe, Haakonsvern kirke
Tobias Shala Rønhovde
Emma Terkelsen-Ydstebø, Loddefjord kirke
Noah Iversen Vargas, Gjøvik kirke
Leon Johnsen Flæte, Haakonsvern kirke
Anton Ask Velle
Isak Johannessen Opsal

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

Desember
2. Egen menighet, b/u
9. Nådehjemmet		
16. Alpha, Norge		
24. Kirkens Nødhjelp
24. Kirkens Bymisjon
25. Egen menighet
26. Olsvik Tensing

døde
Aud Marianna Stølen
Ragnhild Rød
Reidun Bårdsen
Arne Henning Rokkan
Gunlaug Larsen
Anna Valaker
Helge Lærk
Aud Amanda Erichsen
Arian Deciar Mikkelsen
Gunnar Hovden
Finn Johan Molvik
Inger Margrethe Sandal
Geir Ansgar Hansen
Turid Olsen

Januar
6. Kirkens SOS i Bergen 2 893,92
13. Egen menighet
2 875,87
20. Nådehjemmet		
3 600,42
27. Egen menighet
4 633,71
Februar
3. Kristent arbeid for blinde 3 054,87
10. Egen menighet
1 928,49
17. Bibelselskapet
3 654,93
24. Egen menighet
2 482,20

offer
November
11. KRIK			
18. Egen menighet
25. Stefanusalliansen

3 738,80
893,12
1 947,32
11 715,53
10 016,53
2 416,37
696,99

1 962,68
3 738,75
1 475,50

Mars
3. Mercy ships		
10. Samtalesenteret

3 262,87
2 701,45

Gudstjenester i Olsvik kirke

– med forbehold om endringer. Se olsvik-kirke.no for oppdatert informasjon.

7. april, 4. søndag i faste kl. 11.00 Ung
Messe ved Gunnar Kolaas. Nattverd.
Takkoffer til: Norges KFUK-KFUM
Bjørgvin krets.
14. april, Palmesøndag kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til: Menighetens
arbeid.
18. april, Skjærtorsdag kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Nattverd. Takkoffer til: 		
Kirkelig dialogsenter.
19. april, Langfredag kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste ved Nobukazu
Imazu.
21. april, Påskedag kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp og nattverd. Takkoffer til:
Den Norske Tibetmisjon, Okhaldunga.
22. april, 2. påskedag kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Takkoffer til: Menighetens arbeid.
28. april, 2. søn. i påsketiden kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp og nattverd, Takkoffer til:
Søndagsskoleforbundet i Hordaland.

– Skattefradrag
med Vipps
Visste du at du kan få skattefradrag når
du gir offer med Vipps?
Nesten 40 % av det som kommer inn på
ofringene hver søndag gis via Vipps.
Når du går inn på Vipps og velger
«Kjøp og betal» finner du Olsvik kirke
og kirkeoffer. Der blir du også spurt om
du ønsker skattefradrag. Fyller du ut de
nødvendige opplysningene én gang vil
det du gir bli summert i løpet av året. Gir
du mer enn kr. 500 i løpet av året vil du
automatisk få skattefradrag.

4. mai, lørd. etter 2. søn. i påsketiden
kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Takkoffer til:
Menighetens arbeid.

26. mai 6. søn. i påsketiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas. Dåp,
nattverd og søndagsskole. Takkoffer til:
Menighetens arbeid.

Kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Takkoffer til:
Menighetens arbeid.

2. juni, søndag før pinse kl. 15.00
Sommergudstjeneste ved Gunnar
Kolaas og Nobukazu Imazu. Korene
deltar. Grillmat. Takkoffer til: Kalfarhuset
oppfølgingssenter.

5. mai, 3. søn. i påsketiden kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu.Takkoffer til:
Menighetens arbeid.

9. juni, Pinsedag kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Dåp og nattverd. Takkoffer til:
Menighetens arbeid.

Kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Takkoffer til:
Menighetens arbeid.

10. juni 2. pinsedag kl. 12.00
Familiegudstjeneste ved Gunnar Kolaas.
Nattverd. Takkoffer til: Menighetens
diakonale arbeid.

11. mai, lørd. etter 3. søn. i påsketiden
kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Takkoffer til: Menighetens
arbeid.

16. juni Treenighetssøndag kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Dåp og søndagsskole. Takkoffer til:
Menighetens arbeid.

12. mai, 4. søn. i påsketiden kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Takkoffer til: Menighetens
arbeid.
Kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Takkoffer til: Olsvik Tensing.
19. mai, 5. søn. i påsketiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Heidi-Merete Baird.
Dåp, nattverd og søndagsskole.
Takkoffer til: Kirkens ressurssenter mot
vold og seksuelle overgrep.

– Takk
En stor takk til alle som benyttet giroen i
forrige nummer.
Nærmere 17 000 kroner kom inn til arbeid
i menigheten, diakoni og menighetsbladet.
Det gir oss muligheten til å investere i
omsorg for mennesker her i Olsvik, drive
et stadig bedre arbeid og gi ut et godt
menighetsblad.

23. juni, 2. sø. i treenighetstid. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas.
Dåp og nattverd. Takkoffer til: Kristent
Innvandrerarbeid.
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Det skje
Superonsdag

Hver onsdag samles
vi til Superonsdag i
Olsvik kirke. På dagtid
er det Åpen barnehage
fra kl. 09.00. Fra kl.
15.00 inviterer vi til
middag, for alle som
har lyst til å delta i et
hyggelig matfellesskap
i kirken. Vi serverer
middag fra kl. 15.00
til 17.15, slik at de som ønsker å delta på
aktivitetene ut over ettermiddagen kan
slippe å stresse med middag hjemme. Vi
serverer enkel og sunn middagsmat til kr.
50,-/20,-. Påmelding til middag skjer på
Facebookgruppen for Åpen barnehage,
eller man kan sende en sms til 91557253,
med antall barn og voksne. Kl. 17.30
samles vi i kirkerommet til en felles
samling. Deretter deler vi oss opp i de
forskjellige aktivitetene:
- Småbarnssang (1-3 år)
- Olsvik MiniSing (4-6 år)
- Shine (7-10 år)
- Legoklubb (7-10 år)
Småbarnssang og MiniSing har sangstund
frem til kl. 18.00. Deretter blir det leking i
kjelleren. Shine og Legoklubb er ferdig kl.
18.30.

Olsvik åpen
barnehage
Åpningstid: 12.00-14.00
Torsdager: 11. april, 16. mai og 20. juni.
Mandag kl. 09.00-14.00, onsdag kl. 09.0015.00 og fredag kl. 09.00-14.00. Bli med i
barnehagens gruppe på facebook så du
kan holde deg oppdatert på alt det gøye
som skjer i barnehagen.

Formiddagstreff
4. april
Bymuseet i Bergen: Alvøens historie fra
40-tallet til 80-tallet.
2. mai
Bergen modellklubb Skala «Lokalbåtene,
lørdag 14.15»

Vi inviterer til temakveld:
Torsdag 28. mars
Litteratur i Bibelen, Bibelen i litteraturen
ved diakon Heidi Merete Baird.

Olsvik Tweenies

(10-13 år)
Tirsdag kl. 17.30. Mer informasjon finner du
på kirkens hjemmeside: olsvik-kirke.no

Olsvik TenSing

(14-18 år)
Tirsdag kl. 19.00. Mer informasjon finner du
på kirkens hjemmeside: olsvik-kirke.no.

Colla Voce

(20+ år)
Mandag kl. 19.30. Mer informasjon finner
du på kirkens hjemmeside: olsvik-kirke.no.
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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.

Torsdag 23. mai
Første Trosartikkel ved kapellan Nobukazu
Imazu.
6. juni
Dagstur til prærielandsbyen, Norsk
utvandringssenter på Radøy
Formiddagstreffet starter kl. 12.00 og varer
til ca 14.15. Det blir bevertning, utlodning
og andakt.
Trenger du/dere skyss, ring Brith Barsnes
Bjordal (905 24 773) eller Bjarne Andersen
på kontoret.

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.

er i din kirke
Konserter:

Søndag 7. april kl. 19.30
”Inntrykk fra Nord:
Kvinnerøster”
ved Vokalensemblet Multa Paucis
Multa Paucis, dirigent Mikael Ringstad
Hedne
Berit Hella Lindberg (fløyte)
Martha-Berit Belt (klaver)

Skjærtorsdag 18. april
Pasjonskonsert kl. 18.00
Anders J. Hellesund,
kontrabass og saxofon
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Meditativ musikk for pasjonstiden

– du finner alltid oppdatert informasjon på olsvik-kirke.no

Dåpsopplæring:

Påskevandring

I fastetiden inviterer vi alle barnehagene
i menigheten til å besøke kirken og være
med på påskevandring. Da går vi gjennom
påskefortellingen sammen med barna.
Dette er en god opplevelse for barna å
være med på, og en fin innføring i det vi
markerer i påsken.

Pinse

I forbindelse med pinse inviterer vi alle som
fyller seks år i år, til å være med på ”Helt 1.
klasses”. Det blir to samlinger i forkant, og
så samles vi og feirer pinse, 2. pinsedag
kl. 12.00 ved Alvøen hovedgård. Invitasjon
sendes i posten til de som fyller seks
år. Det vil også komme informasjon om
arrangementet på hjemmesiden til kirken,
olsvik-kirke.no.

Lørdag 27. april kl. 18.00 Skolestart
forbindelse med skolestart inviterer vi til
Konsert Olsvik Tweenies Isamlingsgudstjeneste
i slutten av august.
Velkommen til en flott opplevelse sammen
med Olsvik Tweenies.

Søndag 28. april
Påskekonsert kl. 19.00
Colla Voce, dirigent Angela Vågenes
Brith Barsnes Bjordal, sopran
Pia-Camilla Tømmernes, saxofon
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Festlig vokal- og instrumentalmusikk for
påsketiden.
Inngang kr. 100,- Støttet av Bergen kirkelige
fellesråd

Her vil alle som har startet i 1. klasse bli
invitert til å motta bok på gudstjenesten,
samtidig som menigheten markerer
oppstart av høsten.

Det skjer i
Loddefjord kirke:
Morgenmesse hver tirsdag kl. 09.00
Bibeltimer over Daniels bok i Loddefjord
ved Kari Fure, redaktør i Dagen.
23. april, 7. mai, 21. mai. Tirsdager kl.
19.00 i Loddefjord menighetshus.
Grip muligheten for å bli kjent med Daniels
bok i det gamle testamente
Etter bibeltimene byr vi på enkel kveldsmat.

La oss be
for…

• Konfirmantene
• Fasteaksjonen
• Barna som bringes til dåp
• Korene våre
• Søndagsskolen
• Nådehjemmet i Thailand
• Alle ensomme
• Besøksvennene
• Kirkevalget
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Lik oss på
@olsvikkirke

Støtte menighetens arbeid?
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

