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Eli fikk full jobb som
ungdomsdiakon i Loddefjord
til satsing på diakonal virksomhet
blant ungdom.
Sammen med kollega Lars Håberg
Ottesen, som er diakon i 50 prosent,
jobber hun med diakonal virksomhet ut
fra ungdomshuset Elvetun i Loddefjord.
Eli begynte i stilingen i 2016 i 50 prosent.
Stillingen økte etter hvert til 70 prosent og
er altså nå blitt 100 prosent takket være
økte midler fra kommunen til fellesrådet.
– Hva betyr dette for ungdomsprosjektet?
– Det betyr at vi kan rette mere innsats
mot ungdom og det betyr større
kontinuert i arbeidet og at vi kan ha flere
prosjekt, sier Eli Skimmeland.
Hun forteller at Forandringshuset er et
fritidstilbud for ungdom i helger og ferier.
Tilbudet har vært godt besøkt, men
de har også et ønske om at dette skal
bli noe mer enn bare et tilbud i helger
og ferier. Prosjektet er med i et større
nettverk i Norge sammen med andre
forandringshus og KFUK/KFUM.
Diakon Eli Skimmeland i DUAprosjektet (Diakonalt ungdomsarbeid
i Loddefjord og Olsvik) har nå fått full
stiling som diakon. Dette takket være
midler som er bevilget fra kommunen

– Vi har også et samtaletilbudet 13-20
som er et tilbud til ungdom. Med økt
stilling vil vi kunne utvide tilbudet, forteller
Eli. Det blir mer tid til undervisning og
samtale.

Misjonshjørnet
Den 24. april var det 25 år siden
Den evangelisk-lutherske kirken i
Thailand ble etablert. Da var det 14
små menigheter med omkring 1000
medlemmer. I dag er det over 5000
medlemmer og 50 menigheter i 15
provinser.
Det er et vanskelig land å drive misjon
i. Ofte når en lenger med å vise Guds
kjærlighet i hverdagshandlinger enn
med ord. Mødrehjemmet har i løpet av
godt og vel 30 år gitt rundt 1.000 unge,
gravide jenter en ny start i livet.
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I 1976 startet arbeidet med et familiesenter i utkanten av Bangkoks største
slumområde. På søndagene var det
gudstjeneste, - og på hverdagene var
senteret et daghjem for de aller minste
og mest utsatte barna.
Dette arbeidet har fortsatt og er utvidet
til to barnehager. Her får mange, mange
barn en trygg og kjærlig hverdag. Utfra
dette arbeidet har det vokst fram en
musikkskole. Flere av musikantene har
fått stipend og universitetsutdannelse.
Dette gir dem tro på seg selv og håp for
framtiden.

På Forandringshuset finnes ulike
aktiviteter, blant annet et eget nettverk for
jenter der de kan få styrket selvfølelsen
sin. Det er også tilbud om gaming, bruk av
musikkstudio, matlaging, felles middag,
og hobbyverksted til ungdommene.
– Det skjer noe med ungdommene når
de kommer sammen. De blir venner og
bygger relasjon til hverandre. På sikt
håper vi å få til aktivitet på hverdager i
Forandringshuset, avslutter Eli.
Tekst og foto: Geir Møller

For mer informasjon
om DUA sine
prosjekter:
www.forandringshuset.no
www.13-20.no
facebook.com/
forandringshusetloddefjord/
facebook.com/1320Bergen/

Fotosafari i Olsvik
Olsvik menighet er mer enn veier, blokkbebyggelse, hus
og hager. Her er flotte naturområder og muligheter for turer
ved fjord, i skog og på fjell. Kirketjeneren vår, Bjørg Karin
Husa, er ofte å se på tur, gjerne sammen med en søt, liten,

svart hund. På vandringene i Olsvikområdet fotograferer
hun, og her og på forsiden av bladet ser du et lite utvalg av
bildene hennes.
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Kristi fred være med dere.
Velsignet pinsetid.
«Fred etterlater jeg dere, min fred
gir jeg dere, ikke den fred som
verden gir. La ikke hjertet bli grepet
av angst og motløshet», sier Jesus
i Johannesevangeliet 14. kapittel
Jesus Kristus, Kirkens Herre, gir
oss denne trøstefulle oppmuntring
gjennom bibelteksten som leses på
høytidsgudstjenesten 1. pinsedag i år.
Vi feirer Kirkens fødselsdag i pinsen.
Pinsen er frukten av påskens begivenheter. Vær så god og forsyn deg av de
næringsrike fruktene som serveres i
den verdensvide kirke, helt fra første
pinsedag!
Den treenige Gud gir sine gaver slik
at vi blir utrustet til å bygge kirken og
hverandre.
På tvers av menneskers ståsted kommer
Jesus med sin Ånd, Talsmannen, for å gi
liv og fred til alle.
Pinsen er dessverre plassert lengst
nede og minst påaktet av våre tre store
høytider. For mange mennesker er
pinsen bare en ferietid, uten høytid. Det
er leit, fordi pinsen er en høytid som lærer
oss om og å akseptere både enheten og
forskjelligheten blant oss.

andakt

Den hellige Ånd skaper enhet i troen på
Jesus, livets Herre. Samtidig utrustes vi
med forskjellige gaver, for å oppbygge
hverandre i kjærlighet og fellesskap. Vi
er ulike mennesker med ulike talenter.
Disse trenger vi å dele med hverandre
og forvalte til alles beste.
Vi skal glede oss over mangfoldigheten
i Guds skaperverk. Det er godt å se at
mennesker trenger hverandre og kan
utfylle hverandres liv i Kirken. Samtidig
er det vondt å oppleve når ulikheten blir
brukt som motstandsmiddel. I stedet
kunne vi lære av hverandre – mest
av Kirkens Herre, som gir hver av oss
samme kjærlighet og verdi.
Gud overrasker og inkluderer mennesker
stadig og på ny. Jesus hevner seg
kjærlig: han bryter Babels språkforvirring
på en underlig måte første pinsedag.
Den uvante tungetale var guddommelig
nok. Men det største var at alle folk fikk
høre ordene om Guds storverk på sine
egne språk. Menneskene kan ta frelsen
og friheten til seg.
La oss feire pinse og sommertid. Guds
fred og velsignet tid til deg og alle dine.
Tekst: Gunnar Kolaas

Tid og sted for
Kirkevalget der du bor
Med dette kunngjør Den
norske kirke tid og sted for
valg i Olsvik sokn. Det skal
velges medlemmer til Olsvik
menighetsråd og til Bjørgvinbispedømmeråd og Kirkemøtet.
Valgdagen 9. september
Alvøen skole kl. 9.00-21.00
Janaflaten 31, 5179 Godvik
Olsvikhallen kl. 9.00-21.00
Olsvikåsen 49, 5183 Olsvik
På valgdagen må du gå til den
stemme-kretsen du hører til.
Dersom du er usikker på hvor dette
er, sjekk valgkortet eller ta kontakt
med soknet.
Forhåndsstemming
På Olsvik menighetskontor alle
virkedager i perioden 19/8-6/9
kl. 10.00-14.00. 27/8 og 3/9 fram til
kl. 18.00.
På kontoret til Bergen kirkelige
fellesråd 12/8-6/9 kl. 9.00-14.00.
Besøksadresse: Aasegården,
Vestre Strømkaien 7.
Velkommen til Kirkevalget 2019!

Min salme
Sommersalmen for mange er nummer
845 i salmeboken, ”Så grønn en
drakt”. Melodien er helt nydelig og lett
sangbar, og teksten er rørende.
For oss som bor så langt nord som det vi
gjør, i et land med skiftende årstider, er
det enkelt å se Gud i naturen. Særlig når
sommeren omsider kommer, og været
gjør alt mye lettere for oss. Da er tiden
inne for å takke Gud for at vi får være en
del av skaperverket. Vi undrer oss med
glede over Hans storverk, vi bryter ut i
lovsang, og sammenligner sommeren
med himmelriket som vi ser mot med
forventning.
I takknemlighet og begeistring over
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naturens skjønnhet, må vi likevel huske
på at det viktigste er å ta til seg Guds ord,
og å reflektere over nådens store under.
Vi vet at sommerens prakt blir til jord og
støv når høsten kommer, og vi vet også
at vi skal forlate denne verden, men
at Herrens miskunn skal vare. ”Snart
skaper Gud en sommer uten make, og
gir oss alt tilbake”, avslutter salmen.

Tekst: Randi Magnussen

Så grønn en drakt, så rik en duft
har smykket dal og enger!
Nu strykes ømt av lys og luft
de fagre urtesenger.
Hør lundens sus og bekkens brus
forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer!
La falme verdens prakt og glans,
la all dens lyst forsvinne.
Min venn er min, og jeg er hans,
vår kjærlighet skal vinne!
Så syng det ut: Snart skaper Gud
en sommer uten make
og gir oss alt tilbake!

Lederens
hjørne

ved menighetsrådsleder
Arthur Pilskog

Vi vet sommeren er en rolig tid, også
i Olsvik kirke. Men det betyr ikke at
den lukker. Nei, de vanlige oppgavene
går sin gang. Også i år blir det en
fordeling av gudstjenester mellom
Loddefjord og Olsvik annenhver uke.
Se gudstjenesteplanen!

Nå er det bestemt hvem som stiller som
kandidater til nytt menighetsråd i Olsvik.
Det er både noen nye og noen fra det
nåværende rådet som stiller. Det er godt
med kontinuitet og erfaring, men også
med nye krefter, som vil bringe inn nye
tanker.
Vi håper at du vil være med å stemme
frem nytt menighetsråd. Før valget i
september vil menighetsbladet komme
med et eget nummer om valget, der
kandidatene vil bli presentert.
Til Olsvik menighetsråd kan du avgi
stemme på to steder. Det er enten
i valglokalet i Olsvikhallen eller på
Alvøen skole. Det blir gitt muligheter til å
forhåndsstemme på menighetskontoret
og i kirken.

Det trengs frivillige til å sitte i
valglokalene på valgdagen. Ta kontakt
med menighetskontoret og meld deg til
tjeneste.
Jeg ønsker alle lesere av Olsvik
menighetsblad en riktig god sommer!
Håper den vil være til avkopling og
inspirasjon. Kanskje er du en av dem
som drar på en av de mange kristne
leirer, stevner og konferanser både i
Norge og i utlandet. Håper det virker
trosstyrkende for deg personlig, og at
du får gode ideer til menighetslivet i til
Olsvik menighet.

Din stemme teller i Kirkevalget!
Er du en av de 3,7 millionene som
er medlem i Den norske kirke? Da er
din stemme viktig i Kirkevalget! Når
du stemmer gir du en tommel opp til
din lokale menighet, og du er med på
å bestemme hvem som skal lede den
framover.
Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett
ut uten Kirken? Hvordan ville landet vårt
vært uten en folkekirke? Det er nokså
vanskelig å forestille seg. Kirken er til
stede overalt i Norge. Den tar del i våre
hverdagsliv og ved livets begivenheter.
I sorgen og festen, i trøsten, sangen,
leken og gleden. Kirken er åpen for alle,
fra vugge til grav. Kirken har rom for deg!
Hvordan vil du at kirken skal være?
Ved Kirkevalget 9. september har du
mulighet til å påvirke: Samtidig som
kommunestyre- og fylkestingsvalget
holdes, kan du også stemme fram hvem
som skal lede kirken på lokalt, regionalt
og nasjonalt nivå. Det skjer i et lokale
rett i nærheten av kommunevalget.
Eller du kan forhåndsstemme på
menighetskontoret fra 19. august til 6.
september.
To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme
på kandidater til menighetsrådet og til
bispedømmeråd og Kirkemøtet.
Til menighetsrådsvalget i Olsvik har
en gjeng flotte medlemmer sagt ja til å
være kandidater til menighetsrådet og

lede menigheten de neste fire årene.
Dette er et flertallsvalg, der du blant
annet har mulighet til å gi kandidater en
ekstrastemme. Kandidatene med flest
stemmer blir med i rådet.

Ved
valget
til
bispedømmeråd
og
Kirkemøtet
stiller
Bønnelista,
Nominasjonskomiteens liste og Åpen
folkekirke lister. Dette er et forholdstallsvalg, der det endelige rådet avspeiler
både hvor mange stemmer den enkelte
liste og også den enkelte kandidat fikk.
Bispedømmeråd finnes i hvert av
landets elleve bispedømmer. Rådet
ansetter blant annet prester og leder
bispedømmet sammen med biskopen.
Medlemmene av bispedømmerådet er
også medlemmer av Kirkemøtet, det
øverste representative organet i Den
norske kirke.
Fra juss til gudstjeneste
Menighetsrådets og bispedømmerådets
arbeid spenner over mange temaer. Det
kan være barne- og ungdomsarbeid,
juss og økonomiforvaltning, ansettelser,
gudstjenester, miljø og rettferdighet,
omsorg, musikk og misjon. Rådene skal
sørge for vekst og næring til kirken og
lokalsamfunnet der du bor.
Første uka i august får alle medlemmene
i Den norske kirke tilsendt et valgkort
og en brosjyre om valget. Følg med i
postkassa, møt opp og stem!

Les mer om kandidatene til begge
valgene her i bladet og på olsvik-kirke.no,
eller på kirkevalget.no. Godt valg!

Kunngjøring av
valgform og godkjent
valgliste
Ved valg til menighetsråd i
Olsvik sokn er det én godkjent
valgliste: Nominasjonskomiteens liste.
Valget gjennomføres som
flertallsvalg.
Kandidatene er oppført i prioritert
rekkefølge.
1. Yngve Jørgensen, f.1955
2. Mette Myklebust, f. 1994
3. Brith Barsnes Bjordal, f. 1957
4. Christer van der Meeren, f. 1988
5. Arthur Pilskog, f. 1951
6. Randi Birkeli Mårtensson, f. 1959
7. Else Beate Dåvøy, f. 1954
8. Anette Hermansen, f. 1978
9. Øivind Hovden, f. 1956
10. Aina Syslak, f. 1988
11. Torill Andersen, f. 1950
12. Sølvi Mostraum Krabbedal, f. 1967
13. Bodil Angelvik, f. 1946
14. Ingelin Hoff Larsen, f. 1944
Utfyllende opplysninger om kandidatene
og om kirkevalget i soknet kommer i et
eget menighetsblad i august.
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Barnekorene og Superonsdag
Superonsdag er fortsatt et ungt
konsept i Olsvik kirke. Det begynte
så smått høsten 2018 med at alle
barnekorene (Småbarnssang, MiniSing og Shine) ble samlet på ett
tidspunkt. I vår har det i tillegg blitt
servert middag før korene starter.
Superonsdag skal være et opplegg for
barn i alderen 1-10 år, og i tillegg skal det
være en familiedag hvor hele familien
kan samles i kirken. Her er tanken at
familiene spiser middag sammen i
hyggelig fellesskap, og at barna er med
på forskjellige aktiviteter etter middag.
– Vi håper at dette skal gjøre det lettere
for familier å delta, både fordi de slipper
å lage middag og fordi aktivitetene
går parallelt. Vi har fått positive
tilbakemeldinger på at vi prøver å legge
til rette for familiene, forteller Sven-Ove
Rostrup, kateket i kirken.
Et av de positive resultatene de har lagt
merke til, er at det virker som at barna
synes det er gøyere å være med når det
er mer som skjer og det er flere barn som
er aktive.
– Barna liker å være en del av et større
fellesskap, understreker Rostrup.
Dette er noe Hilde Thorsheim Hannevold

har erfart med datteren sin,
Frida på tre år. De har vært
med i MiniSing siden i vinter.
– Vi har brukt tilbudene i
kirken siden Fridas storebror,
Jakob, gikk på babysang
for snart seks år siden. Jeg
er veldig takknemlig for de
varierte og inkluderende
tilbudene som finnes her,
forteller Hannevold.
I koret er det noen barn Frida kjente
fra før, og andre har de blitt kjent med
underveis.
– De er en fin gjeng. Flinke å synge
og med omsorg for hverandre, legger
Hannevold til.
Hun forteller at det på øvelsene ikke er
noen som er alene og at de yngste blir
passet godt på av korlederne og de
eldste barna.
– På selve øvingene er Frida fremdeles
noe sjenert, men gleden hennes på
vei hjem etterpå er det lite som kan
sammenlignes med. Hun snakker om
koret og synger sangene hun lærer hele
uken lang. «Er det kor i dag?», er et
spørsmål vi hører ofte, sier Hannevold.

Heldigvis kan Sven-Ove Rostrup
bekrefte at konseptet med Superonsdag
er noe de skal bygge videre på, og han
ønsker å utvide tilbudet sakte, men
sikkert. Fra høsten blir det utvidet videre
med Legoklubb, og det er også ønskelig
med andre aktiviteter for barn den dagen.
Superonsdagene og øvingene er slutt
for i vår, og ifølge Hilde Thorsheim
Hannevold kan Frida knapt vente til koret
starter opp igjen etter sommeren.
– Heldigvis er det både sommeråpning
og familiefest før ferien begynner, en
ferie som for vår del blir akkompagnert
av toner fra en syngende Frida, avslutter
Hannevold.
Tekst og foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Olsvik Tweenies og TenSing
Også på tirsdagskveldene fylles Olsvik kirke av sang og
musikk. Fra klokken halv seks og en time utover er det
Olsvik Tweenies som øver, en herlig og livlig gjeng med
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ungdom i alderen ti til tretten år. Fra klokken sju er det
så Olsvik TenSing som fyller kirken fra kjeller til loft med
sang, musikk, dans, drama og liv!

Colla Voce
Vi er Colla Voce, et (nesten) nystartet
blandakor med godt humør! Colla
Voce betyr «følg stemmen», noe
vi synes er passende, da vi liker å
synge tekster med mening. Vi har mye
forskjellig musikk på repertoaret, alt
fra viser og salmer til musikalnumre,
barnesanger, jazz og pop. Norske,
svenske eller engelske tekster –
ingenting er for vanskelig!
Colla Voce øver i Olsvik kirke hver
mandag kl. 19.30-21.30. Vi er 20-25
sangere med god aldersblanding (20-70)
på hver øvelse, men vil gjerne ha enda
flere å synge sammen med. Vårt ønske
er å spre glede med sang og musikk,
og vi synger med den stemmen vi har.
Heldigvis har vi en fantastisk flink dirigent
og sangpedagog, Angela Vågenes, som
med godt humør deler av sin kunnskap
og utfordrer oss til å synge bedre og
bedre. God sangteknikk står i fokus, og
ingen øvelse uten oppvarming først!
I løpet av året deltar vi på små og

store arrangementer i og utenfor
menigheten. Vi synger på kirkekonserter,
gudstjenester, basarer og bryllup, og vi
har også spredt juleglede med sang på
Vestkanten og underholdt på aldershjem
til stor begeistring for beboere og ansatte.
Høres dette spennende ut? Kom innom
på en mandagsøvelse for å synge eller

høre på, og se om dette er koret for deg!

Apoteket har annonsert i Olsvik
menighetsblad siden de startet opp i
2011.

kvelder i uken. Merker dere at det da
kommer andre folk, og ønsker kundene
deres at apoteket har åpent på denne
tiden?
– Vi ønsker å være tilgjengelige for så
mange som mulig som bor i nærområdet,
sier Maya. Det var en del kunder som
beklaget seg over at de ikke rakk innom
apoteket i den opprinnelige åpningstiden.
Etter at vi begynte å holde åpent til
klokken 19 på mandager og torsdager, er
det mange som har takket oss for dette.
Det er tydelig at kundene setter pris på
våre nye åpningstider. I tillegg holder vi
nå åpent til klokken 15 på lørdager.

Etter sommeren starter vi opp med nytt
repertoar 19. august. Velkommen!
Tekst: Torbjørn Andersen
Foto: Christer van der Meeren

Apotek 1
Som folk som bor i Olsvik vet, har
vi et nærapotek over Kiwibutikken.
Siden 2011 har de annonsert i Olsvik
menighetsblad, og ifølge eieren, Maya
Eversley, er det viktig for henne og de
som arbeider på apoteket, at vi her i
Olsvik er oppmerksomme på at vi har
et nærapotek, og at vi bruker det.
Da det første apoteket som lå her
stengte, var det mange som ble veldig
skuffet. Folk protesterte og hadde
underskriftslister. Maya jobbet på den
tiden på et annet apotek i Loddefjord,
og hun så at folk i Olsvik ønsket et
nærapotek og at det var et behov for det.
Hun hadde alltid ønsket å drive sitt eget
apotek, og nå tok hun derfor sjansen.
I 2011 åpnet hun apoteket i Olsvik.
Hun fikk med seg noen farmasøyter
og apotekteknikere, de fleste av dem
jobber også i Olsvik i dag. Apoteket
har legesenter, tannlege, fysioterapi og
helsestasjon som nærmeste naboer, så
det er absolutt marked for et apotek i
Olsvik.

– Hvorfor valgte dere å annonsere i
Olsvik menighetsblad?
– Vi er et lokalapotek, og det er viktig for
oss at folk som bor i nærområdet kjenner
til oss og husker oss. Vi ønsker at Olsvik
skal forbli et levende boligområde med
eget apotek, nærbutikker og andre
tjenester. Vi håpet er at de som bor i
Olsvik, ønsker det samme og handler
lokalt, sier Maya.
De annonserer også i andre lokale
medier, så som skolenes 17. maihefte,
og de sender ut tilbudshefter til de som
bor i Olsvik. Apoteket har også støttet
lokale arrangementer som basarer og
idrettslag, og selvsagt er de også å finne
på internett og Instagram og de har en
egen facebook-side.
– Dere har også utvidet åpningstidene,
og har nå åpent til klokken 19 et par

– Hvor fornøyde er dere med å
annonsere i Olsvik menighetsblad?
– Vi er veldig fornøyde med det, og vil
gjerne anbefale det til andre som har
lokal virksomhet i Olsvik, sier eieren
Maya Eversley.

Tekst: Randi Magnussen
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Lørdag 4. mai kl. 13.00

Søndag 5. mai kl. 13.00

Lørdag 4. mai kl. 11.00

Søndag 5. mai kl. 11.00

Årets konfirmanbilder
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Lørdag 11. mai kl. 11.00

Søndag 12. mai kl. 13.00

Vi som på forskjellige måter har
vært med dere i konfirmasjonstiden
håper også dere sitter igjen med noe

Gjennom konfirmasjonstiden har
vi fått lære dere bedre å kjenne. Vi
har møtt dere på samlinger i kirken,
gruppevis og samlet, vi har reist på
leir med dere og feiret gudstjeneste
sammen med dere. Jeg tror vi alle
påvirkes av å bli litt bedre kjent
med dere og få et innblikk i hvordan
ungdommen har det i dag.

På vegne av oss som jobber i
Olsvik kirke, vil jeg takke for en
fin konfirmasjonstid. Vi gleder
oss hver høst til å ta imot nye
konfirmanter og bli bedre kjent
med ungdommene som bor i
menigheten vår.

Takk for en fin tid!

Tekst: Sven-Ove Rostrup

Uansett vil vi takke for en fin tid, og
ønsker Guds velsignelse og alt godt
for fremtiden!

Noen av dere vil finne tilbake til
kirken etter sommeren og oppleve
at det fremdeles er et fellesskap
her, som dere kan ta del i. Det kan
være på gudstjenester, som leder i
et arbeid eller på temakvelder, basar
og liknende.

positivt, og kanskje opplever dere
også at dere har en bedre forståelse
av hva det vil si å være kristen.
Gjennom konfirmasjonstiden har vi
hele tiden bedt for dere, og dere vil
fremdeles være i Guds bevissthet,
selv om konfirmasjonstiden nå er
over.

Søndag 12. mai kl. 11.00
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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

TRENGER DU NOEN
Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. kirkens-sos.no

Man-fre 07.00 - 23.00
Lørdag 08.00 - 21.00
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

Nora Lyngøy Nygaard
Marcus Haugland Kleppe
Bel Ange Kapinga Mukaya
Hermine Nilsen Sagstad
Maja Valestrand Slang, Nykirken
Johanne Bakkeli Solberg
Haakonsvern kirke
Herleif Fagerli-Østby, Laksevåg kirke
Emma Heggø Skauge
Hermine Falch Holthe, Loddefjord kirke
Liv Sofie Øyerhamn, Strandebarm kyrkje
Amelia Terum Fauske
Tormod Wilhelmsen Silnes-Tærud
Tiril Silnes-Tærud

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
Ivan Høegh Molvik
Helga Bjørg Dåvøy Johannessen
Helge Lackner Mikkelsen
Rosen Malinov Koynarev
Ragnhild Amundsen
Ruth Birgith Olsen
Kåre Otto Wilhelmsen
Asbjørg Turid Johannessen
Anna Andrine Weiseth
Ingeborg Emilie Gryndflæk Ingebrigtsen
Terje Lorenz Wick Fossedal

vigde
Ruth Birgith og Svein Ove Olsen		
Haukeland sykehus
Susanne Lyngtu og Steffen Olsen		
Loddefjord kirke
Ida Florvåg og Emil Hausvik		
Maria Fjeldstad og Martin Bendiksen
Loddefjord kirke
Ina Lygre Fondenæs og Remy Matre
Eva Susann Løvtveit og Rune Larsen
Loddefjord kirke

offer
Mars
17. Menighetsarbeidet
24. Sjømannskirken
31. Nådehjemmet		

3 635,98
4 941,39
2 147,05

Gudstjenester i Olsvik kirke

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

16. juni, Treenighetssøn. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Dåp, nattverd og søndagsskole.
Takkoffer til Menighetens arbeid.

25. august, 11. søn. i treenig. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas. Dåp
og nattverd. Takkoffer til Menighetens
arbeid.

23. juni, 2. søndag i treenigh. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas.
Dåp og nattverd. Takkoffer til Kristent
Innvandrerarbeid.

1. september, 12. søn. i tree. kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Nobukazu
Imazu og Gunnar Kolaas. Nattverd.
Takkoffer til Institutt for sjelesorg Modum Bad.

7. juli, 4. søndag i treenigh. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til Menighetens
arbeid.
21. juli, Aposteldagen kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til Menighetens
arbeid.
4. august, 8. søn. i treenigh. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas. Dåp
og nattverd. Takkoffer til Menighetens
arbeid.
18. august, 10. søn. i treenig. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas. Dåp
og nattverd. Takkoffer til Menighetens
arbeid.

April
7. Bjørgvin KFUK/KFUM
14. Menighetsarbeidet
18. Kirkelig dialogsenter
21. Okhaldunga hospital
22. Menighetsarbeidet
28. Søndagsskolen

4 124,98
2 191,32
1 391,00
3 280,75
1 237,00
3 151,37

Mai
4. Menighetsarbeidet
Menighetsarbeidet
5. Menighetsarbeidet
Menighetsarbeidet
11. Menighetsarbeidet
12. Menighetsarbeidet
Olsvik Tensing
19. Kirkelig ressurssenter

4 685,46
5 891,00
3 006,33
5 212,91
6 882,23
6 481,69
4 908,46
1 910,95

Tur til Japan
Temareise til Japan
30. mars-13. april 2020.

8. september, 13. søn. i tree. kl. 11.00
Presentasjonsgudstjeneste ved
Nobukazu Imazu. Takkoffer til
Menighetens arbeid.
15. september, Vingårdsd. kl. 11.00
Høsttakkefest ved Gunnar Kolaas.
Dåp. Takkoffer til Norges KFUK/KFUMSpeidere.
22. september, 15. søn. i tre. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Dåp, nattverd og søndagsskole.
Takkoffer til NLA Høgskolen.
29. september, 16. søn. i tre. kl. 11.00
Diakoniens dag ved Gunnar Kolaas.
Nattverd og søndagsskole. Takkoffer til
Menighetens diakonale arbeid.

Ny logo
Noen av dere har kanskje lagt
merke til at Olsvik menighet har tatt
i bruk en helt ny logo.
De to enkle strekene som utgjør
den nye logoen er hentet fra Kjell
Nupens glasskunst i taket på kirken
vår. Du finner dem rett over deg når
du kommer inn i kirkerommet. Selve
utformingen av logoen er det Øyvind
S Stokke-Zahl som har stått for.
Menighetsrådet gikk inn for den nye
logoen på møtet sitt i oktober.

«Kristendommens møte med
japanske religioner»
Informasjon og påmelding på
hjemmesiden vår, olsvik-kirke.no eller
til Nobu: ni235@kirken.no

Nr. 2 2019

Årgang 35. Utgis av menighetsrådet i Olsvik.
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.
Tips oss: olsvik.menighet.bergen@kirken.no
Neste nr: September
Fung. redaktør: Bjarne B. L. Andersen
Redaksjon: Nobukazu Imazu, Christer van der
Meeren, Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Randi
Magnussen
Layout: Sven-Ove Rostrup
Forside: Bjørg Karin Husa
Trykk: Hurtigtrykk

olsvik-kirke.no
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Superonsdag

til

SUPERONSDAG
I OLSVIK KIRKE
kl. 17.30-18.30
Småbarnssang, 1-3 år
Barnekoret Shine, 4-10 år
Legoklubb, 6-10 år

PROSJEKTER HOSTEN 2019
Rockesock - konsert med Naboen Min
16. oktober i Olsvik kirke
Prosjekt jul - Julebasar og julaften
november og desember i Olsvik kirke

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)
- Barnekoret Shine (4-10 år)
- Legoklubb (7-10 år)
Superonsdag avsluttes kl. 18.30. Det
er åpen lek frem til det, for barna som
avslutter tidligere.

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.

Olsvik åpen barnehage
Hvis du vil være med på ett eller begge
prosjektene i høst, med Barnekoret Shine,
er det bare å møte opp på første øvelse,
som er onsdag 28. aughust kl. 17.30. Mer
informasjon finner dere på nettsiden vår,
olsvik-kirke.no og dere kan ta kontakt med
oss på sr393@kirken.no.

(Barn i førskolealder, i følge med en voksen)
Mandag kl. 9.00-14.00, onsdag kl. 9.0015.00 og fredag kl. 9.00-14.00. Bli med i
barnehagens gruppe på facebook så du
kan holde deg oppdatert på alt det gøye
som skjer i barnehagen.

er i din kirke

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

Formiddagstreff
5. september
Formiddagskoret fra Fana
3. oktober
Sittedans ved Linda Syslak
7. november
Åge Nesbø: «oppveksten i Laksevåg»
5. desember
Adventsmøte
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.

Vi inviterer til temakveld:
Torsdag 19. september
”Luthersk spiritualitet» ved kapellan Nobu
Imazu.
Torsdag 24. oktober eller 31. oktober
”Tredje trosartikkel”
Torsdag 28. november
”Lignelsen om de 10 brudepiker” ved
sokneprest Gunnar Kolaas.
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.

Åpningstid: 12.00-14.00
Torsdager: 19. september, 17. oktober,
21. november, 19. desember
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.

Basaren

Basaren 23. november er i planleggingsfasen, men loddsalget er i full gang! Vil du
kjøpe/selge lodd er det mulig. Ta kontakt
med Bjarne (på kontoret) eller Tove
(93446134), så får du en loddbok.

La oss be
for…
Dåpsopplæring:
• Barna som bringes til dåp
Skolestart

• Nådehjemmet
i Thailandinviterer
I forbindelse
med skolestart
• Kirkevalget
vi til
samlingsgudstjeneste i slutten av
• Korene
august.
Her våre
vil alle som har startet i
Babysang
1. klasse blioinvitert
til å motta bok på
o Småbarnssang
gudstjenesten,
samtidig som menigheten
o Shineav høsten.
markerer oppstart
o Olsvik Tweenies
o Olsvik TenSing
o Colla Voce
• Alle som er i sorg.

Det skjer i
Loddefjord kirke:
I Loddefjord menighet innleder vi årets
«sommersesong» med friluftsgudstjenester,
først i skogen ved Vassenden med
Skaperverkets dag 2. juni, og deretter på
Alvøen hovedgård, på 2. pinsedag, 10. juni,
også med friluftsgudstjeneste.
Så begynner vi med Sommeråpent på
menighetshuset tirsdag 25. juni kl. 19.00,
og så fortsetter vi med det annen hver
tirsdag hele sommeren igjennom fram
til tirsdag 6. august, og så en siste gang
tirsdag 20. august. Det vil si følgende
datoer kl. 19.00: 25. juni, 9. og 23. juli,
og 6. og 20. august. Sommeråpent
handler om fellesskap i menigheten
også om sommeren sammen med lett
sommerbespisning.
Vi vil også prøve å ha «Åpen kirke» hver
tirsdag mellom kl. 18.00 og 19.00, med
anledning til å sitte ned, og også å tenne et
lys i lysgloben hvis man ønsker det.
I sommer er det også gudstjeneste hver
søndag, men da annen hver søndag
i Loddefjord kirke og i Olsvik kirke.
Gudstjenestene er kl. 11.00 og i Loddefjord
er det på følgende datoer: 30. juni, 14. og
28. juli, og 11. og 18. august.
Søndag 25. august så går sommeren
litt mot slutten da vi begynner et nytt
arbeidssemester i menigheten med 1.
klasses familiegudstjeneste i kirka vår,
hvor de nye 1. klassingene i menigheten er
spesielt invitert.

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.

VELKOMMEN
TIL DÅP

Med vennlig hilsen
<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

