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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, offer 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 nettsiden deres:
nms.no

Tar opp kampen mot
menneskehandel

nsbilde. Foto: Marit Mjølsneset.

Da foreldrene til Nim trengte penger
valgte de å ta henne ut av skolen, for
at hun skulle begynne å tjene penger.
Jobben ble å stå ved en bensinpumpe
ved en bensinstasjon i Bangkok og
fylle drivstoff på bilene.

niavdelingen Lutheran
nia Department (LDD)

støttede prosjekt: «Sterke og trygge
familier».
Verst i klassen
Thailand er et av de verste landene i
verden når det gjelder menneskehandel.
Det er først og fremst et destinasjonsland,
men også et transittland. Mange thaier
som søker lykken i utlandet, blir også
et offer for menneskehandel i landet de
kommer til. Menneskehandel foregår
også innad i landet hvor Thailands
sexindustri er et mål. Etniske thaier
fra fattige områder i Nord og Nord-Øst
Thailand blir sendt til turistområder sør i
landet eller til Bangkok.

ling er ansvarlig for det sosiale
det i den Evangeliske Lutherske
i Thailand.
t er å dele Guds kjærlighet til
nesker i nød. Hjelpen blir gitt
nom lokale menigheter og
linger i kirken.
Foruten i sexindustrien, foregår det
menneskehandel og arbeidsutnyttelse
har også egne prosjekt som drives
blant annet innen fiske, bygg og
kommersielt jordbruk. Barn fra naboland
rt samarbeid med lokale
Denne samtalen ble en øyeåpner for som Burma, Laos og Kambodsja blir
igheterdiakoniavdelingen,
.
og det ble tydelig tvunget til å tigge og utnyttes som billig
at
det
var
et
klart
behov
blant kirkens arbeidskraft.
oniavdelingen gir støtte,
medarbeidere og medlemmer for mer
engig kunnskap
av folks
religion, sivilstatus
om menneskehandel
og barns Frimodighet til å si fra
rettigheter. Nims historie, og prestens I en fireårsperiode vil temaene Barns
lle i samfunnet.
redsel for å blande seg, ble starten rettigheter, Forebygging av menneskeNim er 15 år, og da diakoniavdelingen
fikk høre om denne nye jobben via
landsbypresten, ba de ham innstendig
om å snakke med foreldrene en gang til.
All erfaring tilsa at det ikke ville ta lang tid
for en av de som kom for å fylle bensin
ga henne et tilbud om en mye bedre
betalt jobb i en av byens mange barer,
og på den måten lure henne inn i sexindustrien. Men presten ønsket ikke å
blande seg inn i familiens valg, av redsel
for å få problemer selv, i tillegg mente
han dette tilhørte privatlivet.

på diakoniavdelingens nyeste NMS-

4-2019
r vi i Th2aOlsvik
ilanmenighetsblad
d?

handel og «Sterke og trygge familier»

stå i fokus hos oss på diakoniavdelingen.
Målet er å formidle kunnskap om disse
viktige temaene til alle kirkemedlemmer
i ELCT, barn og unge i prosjektene våre,
samt foreldrene/foresatte.
Vi ønsker at alle kirkene i ELCT skal ha
en diakonivoluntør – en person som har
hovedansvaret for diakoniarbeidet i sin
menighet og nabolag. Disse personene
skal få god kunnskap om fokusområdene,
slik at de kan veilede og undervise om
disse viktige temaene i sine lokalmiljø.
Og ikke minst, ha frimodighet til å si fra
dersom barn og unge i deres nabolag
ikke har det bra eller står i fare for å bli et
offer for menneskehandel.
Første samling for diakonivoluntørene
og alle ansatte på diakoniavdelingen blir
i Bangkok nå i oktober. I tre dager skal vi
være sammen, ca. 60 stk. Her skal det
undervises i diakoni, i tillegg til de ulike
fokusområdene.

Tekst: Anne Storstein Haug
Foto: Marit Mjølsneset

Kulturfest 2019

Da er Kulturfest 2019 og årets
Olsvikutstilling historie. Vi kan se
tilbake på en lang og intens uke med
salgsutstilling ulike foredrag og en
hel rekke med flotte konserter.

med unge, lovende musikere med
«Langhaugen Nestenblåsekvintett» ble
en spennende kveld som viser hva som
spirer og gror innen klassisk musikk her
i byen.

For mange var høydepunktet avslutningen med Maria Haukaas Mittet,
Lars Bremnes og Olsvik TenSing på
lørdagen. En flott konsert som var utsolgt
en uke i forveien.

Det var også godt å få møte igjen vår
gamle kollega Bjørnar Sangolt som
sammen med naboen Vegard Markhus
og sangere fra barnekorene våre leverte
en forrykende konsert i kirkerommet.

Men også andre arrangement fortjener
å bli trukket fram: Konserten på torsdag

Vi hadde ikke kunnet arrangere denne
festen uten et team av frivillige. Tusen

takk for en super innsats under årets
festival. Vi er utrolig imponert over
engasjementet dere frivillige legger
ned i Kulturfest. Vi får masse gode
tilbakemeldinger fra publikum, gjester,
artister og kunstnere takket være dere! Vi
håper dere også har hatt en fin festival!
Så kunne nok noen av arrangementene
hatt flere besøkende. Sikkert er det at
Kulturfest 2019 er noe vi i Olsvik kan
være stolte av. For å sitere en av de
medvirkende: «Dette er Den norske kirke
på sitt beste»
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En krybbe for vår tid
Nå er ikke dette spesielt originalt! I vår
forbrukerkultur er det normalt å bruke
mye penger på det ytre. Men gjør det oss
til overfladiske mennesker? Det tror jeg
blir for enkelt.
Gjennom det ytre, og det vi omgir oss
med, utrykker vi oss og skaper en
identitet. Estetikk er derfor viktig. Å være
opptatt av det vakre og det skjønne har
lang tradisjon i kirken. Gud har gitt oss
evne og vilje til å forme og skape gjennom
kunst og kultur. Samtidig vet vi at hver tid
har sitt utrykk og sin oppfattelse av hva
som er vakkert.
Utsnitt av alterskapet i Mariakirken i Bergen.

I kirken legger vi ofte stor vekt på det
indre liv. Men betyr det at det ytre er
helt uvesentlig?
Det fascinerer meg hvor mye penger, tid
og krefter jeg bruker på estetikk! Selv er
jeg opptatt av kunst, interiør og farger.
Ikke sjelden stikker jeg innom en liten
designerbutikk i sentrum. Jeg har også
lagt merke til at den kvinnelige delen av
husstanden liker å shoppe støvletter.

Bildet fra Mariakirken viser hvordan
kunstnere allerede på 1600-tallet hadde
forstått dette. Klær skaper folk og
identitet – derfor er alle på bildet kledd
etter datidens mote. Skal vi forstå at
Gud er til stede i vår tid, må vi tørre
å male Jesus inn i vår kontekst og i
våre liv. Hvor tror du Gud ville plassert
Jesu krybbe hvis han skulle blitt født
i dag? Kanskje ville han blitt født på et
asylmottak med en enslig mor? Bildet
vi har fra stallen i Betlehem lyver ikke.
De vise menn fant ikke Jesus hos kong
Herodes, eller blant de lærde i tempelet

i Jerusalem, men i en stall der det luktet
svette og møkk. Denne konteksten betyr
noe fordi Gud valgte den helt bevisst.
Når Gud fødes inn i vår verden blir han
svak. Han blir utlevert. Han blir sårbar,
overgitt til en fattig kvinne. Det gjør han
fordi han elsker oss. Han gjør det for å
vise oss hva kjærlighet er. Kjærligheten
kan ikke kreve, den kan bare komme oss
i møte og si; se her er jeg kommet så
nær deg som jeg kan for å vise deg min
kjærlighet.
Gud viser sin solidaritet med oss nettopp
ved å velge å bli født i et forfulgt folk.
Guds kommer til oss der vi er og blir
en av oss, kledd som en av oss. Også
i dag er han vår bror. Han er i lidelsen
når mennesker lider. Han gråter når vi
sørger. Han ler når vi er glade. Han vil la
seg finne i vår verden når vi søker ham.
Og finner du ham i krybbens hø
som hyrder så, som hyrder så,
da eier du nok til freidig å dø
og leve på, og leve på.
- Jonas Dahl
Tekst: domprost Gudmund Waaler
Foto: Hilde Smedstad Moore

Min salme
Mine foreldre stelte istand julen for
meg og mine to søsken. For meg
ble julen der hjemme preget av
forventning og glede for det som
skulle skje. Trygghet og rutiner er
viktig for barn, og vi feiret advent og
jul på den samme måten hvert år.
Da jeg var barn, var NRK1 den eneste
kanalen vi hadde, og fjernsynet spilte
mye julemusikk, den samme julemusikken hvert år. Derfor er julesalmene
en god del av den julen jeg bærer inni
meg som voksen, jeg blir ikke ferdig
med julesalmene, jeg får gode minner
frem i min sjel når jeg hører dem.
Salmen «Deilig er jorden» er en av mine
favoritter.
«Prektig er Guds himmel», ja. Jesus
forteller om Guds himmel i Bibelen, og
dette gjør godt å lese. «Vi går til Paradis
4 Olsvik menighetsblad 4-2019

med sang», står det også, og da er det
bare å begynne å øve på syngingen med
en gang. «Tider skal komme, tider skal
henrulle», Jesus sier at himmelriket skal
komme snart. «Slekt skal følge slekters
gang.» Mennesker har en levetid her på
jorden på rundt hundre år. I disse hundre
årene tror, ber og håper vi at Jesus
skal komme snart. Når vi så dør, og det
viser seg at Jesus ikke kom tilbake da,
kommer neste generasjon, som tror, ber
og håper like sterkt. Slik har mennesker
holdt på i to tusen år.
«Aldri forstummer, tonen fra himlen,
i sjelens glade pilgrimssang». Vi er
frelst, vi er glade. Selv kan jeg bli sterkt
beveget av musikk som griper meg, og
da særlig av salmer, og av disse igjen
særlig av julesalmer. Det står i «Deilig er
jorden», at «Englene sang den først for
markens hyrder», og da identifiserer jeg

meg med hyrdene. Tenk hvilken glede
som englene må ha gitt hyrdene! Dette
var i Betlehem for to tusen år siden. I en
stall fant de barnet som var ventet, større
glede kan ikke et menneske få.
Men «fred over jorden, menneske fryd
deg, oss er en evig frelser født». Det er
ikke fred over jorden. Fremdeles dreper
mennesker hverandre, i krig eller annen
ondskap. Fremdeles går kvinner ut i
prostitusjon, etter en vond barndom med
seksuelle overgrep. Fremdeles gruer
barn seg til jul, fordi foreldrene drikker.
Katteplaging skjer fremdeles. Listen er
lang.
Himmelriket lar vente på seg, og det gjør
så usigelig vondt. Tør vi å tro at barnet er
redningen vår?
Tekst: Randi Magnussen

Lederens
hjørne

ved menighetsrådsleder
Arthur Pilskog

Advent og jul!
Vi ser frem mot advent og jul. Det
er en tid for de mange tradisjonene;
snart kommer det store juletreet opp
i Olsvik i år også, det er en fortelling
om julefeiringens historie og om julens
opprinnelse. I Olsvik kirke vil de vise
menn og hyrdene være å legge merke
til på sin vei til krybben! Løft ditt blikk og
du får øye på dem mens de søndag for
søndag nærmer seg krybben som med
sin himmelblå bakgrunn lyser mot oss.
Julaften
Som vanlig blir det to gudstjenester på
julaften. Husk at på første og andre
juledag starter gudstjenestene klokken
12.00. Det samme gjelder nyttårsdag!

Kirkens medlemmer er uenig med
biskopene.
Dette var en stor overskrift i avisen
Vårt Land 5. november i år. Det var i
sammenheng med at Den norske kirke
offentliggjorde sin egen medlemsundersøkelse, utført av markedsanalysebyrået Opinion. Over 3000 medlemmer
ble stilt en rekke spørsmål.
«Undersøkelsen er gjort for at kirken
skal bli bedre kjent med medlemmene
sine. Vi vil ta medlemmene og deres
tro på alvor,» sier kirkerådsleder Kristin
Gunleiksrud Raaum.
Den viser blant annet at 14 prosent av
kirkens medlemmer sier de er helt uenige
med kirken når den uttaler seg offentlig.
Kun 3 prosent sier de er helt enig med
kirken når den uttaler seg. «– Det er bra,
det. Generelt er det alltid interessant å
få kartlagt medlemmenes holdninger,
men kirken kan ikke styre etter hva et
flertall av våre medlemmer måtte mene
til enhver tid,» sier Nordhaug, som ikke
er overrasket over funnene. «Vi som
biskoper har gitt et løfte om at vi skal
forkynne evangeliet og fremme kirkens
tro og bekjennelse. Det er der vår lojalitet
ligger, sier Halvor Nordhaug, biskop i
Bjørgvin.»

Kirken bidrar positivt inn i samfunnet!
Videre i spørreundersøkelsen leser vi
blant annet at 58 prosent av de spurte
mener Den norske kirke bidrar positivt inn
i samfunnet, og en like stor andel mener
kirken forvalter den kristne kulturarven
på en god måte. En tredjedel av de som
oppgir at de ikke tror og sjelden oppsøker
kirken, mener likevel at Den norske kirke
bidrar positivt inn samfunnet.  
41 prosent av de spurte mener at
deres menighet har en viktig posisjon i
lokalsamfunnet. 18 prosent av de som
sjelden oppsøker kirken og er avvisende
til kristen tro, mener også dette. Mens
blant de som bruker kirken ofte og oppgir
at de tror på Gud, oppgir 67 prosent
at menigheten har en viktig posisjon i
lokalsamfunnet.  
Vil du vite mer om denne spørreundersøkelsen kan du gå inn på Den
norske kirkes hjemmeside: kirken.no.
Takk!
Dette er siste nummer av menighetsbladet i 2019. Menighetsrådet takker alle
menighetsbladets lesere for året som
er gått. Takk til alle ansatte og frivillige
for trofast medarbeiderskap. Takk for
deltakelse, giverglede og engasjement.
Vi ønsker alle en velsignet jul!

Bispevisitas

Nytt MR

Nå er det bestemt at biskop Halvor
Nordhaug kommer på visitas til Olsvik
sokn i januar 2020. Det er planlagt et
program for dagene tirsdag 21. til og
med torsdag 23. januar. Da besøker han
mesteparten av de aktiviteter vi har på
disse dagene i løpet av en normaluke.
Han skal også samtale med alle de
ansatte og vil delta på menighetsrådet.

Faste medlemmer:
Leder: Arthur Martin Pilskog
Nestleder: Christer van der Meeren
Representant til BKF: Sølvi Mostraum
Krabbedal
Mette Myklebust
Yngve Jørgensen
Anette Fjæra Hermansen
Brith Sissel Barsnes Bjordal
Aina van der Meeren

Søndag 2. februar er han med og forretter i
gudstjenesten sammen med menighetens
prester. Da vil det også bli arrangert
en kirkekaffe der biskopen holder sitt
menighets-foredrag, og slik hilser Olsvik
menighet og gir uttrykk for sine inntrykk
av vår menighet. Han kommer med råd og
sine merknader til det som skjer hos oss.
Det er vel verdt å få med seg. Biskopen er
en skarp observatør og kjent for sine klare
meninger.

Varamedlemmer:
Torill Andersen
Ingelin Margrethe Hoff Larsen
Øivind Hovden
Bodil Ingebjørg Angelvik
Randi Birkeli Mårtensson
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Omsorg for skaperverket
har gitt oss er som ansvarlige tjenere,
ikke ødeleggende herskere.
Det tredje og riktige forholdet mellom
mennesker og naturen er samarbeidet
med Gud. Det er sant at vi selv er en
del av skaperverket, like avhengig av
Skaperen som alle hans skapninger.
Men samtidig har han ydmyket seg
selv ved å gjøre et samarbeid mellom
det guddommelige og menneskelige
nødvendig. Han skapte jorden, men ba
oss om å ta vare på den. Han plantet
hagen, men satte Adam i den for å dyrke
den og ta vare på den. (1 Mosebok 2,
15). Dette blir ofte kalt det kulturelle
mandatet. For det som Gud har gitt oss
er natur, det vi gjør med den er kultur. Vi
skal ikke bare ta vare på naturen, men
la ressursene brukes til det felles beste.
Det er et edelt kall å samarbeide med
Gud for å oppfylle hans mål, å forandre
det skapte så alle kan ha glede og utbytte
at det. På denne måten er arbeidet vårt
også tilbedelse, siden vår omsorg for
skaperverket reflekterer vår kjærlighet til
Skaperen.

A Rocha er en internasjonal
organisasjon av kristne naturvernere.
Men på hvilket grunnlag bør kristne
forplikte seg til å ta vare på Guds
skaperverk?
Skriften forteller at «jorden hører Herren
til» (Salme 24,1) og også at «jorden har
han gitt til mennesket» (Salme 115.16).
Disse utsagnene utfyller hverandre heller
enn å motsi hverandre. Jorden tilhører
Gud fordi han har skapt den, og oss fordi
vi har fått den overlevert. Det betyr ikke
at han har overlevert den til oss på en
slik måte at han har gitt opp sine egne
rettigheter over den, men heller at han
har gitt oss ansvaret for å beskytte og
utvikle jorden på hans vegne.
På hvilken måte skal vi da forholde oss til
jorden? Hvis vi husker på at den er skapt
av Gud og overlevert til oss, så kan vi
unngå to motsatte grøfter, og istedenfor
utvikle en tredje, bedre holdning til
naturen.
For det første unngår vi guddommeliggjøring av naturen. Denne feilen
gjør
panteister,
som
identifiserer
Skaperen med skaperverket, animistene,
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som befolker den naturlige verden med
ånder, og New Age sin Gaya-bevegelse,
som tilskriver naturen en selv-bevarende
og selv-regulerende mekanisme. Men
all slik forvirring spotter Skaperen.
Det at de kristne så på naturen som
sekulær (erkjennelsen av at naturen er et
skaperverk, ikke skaper), var en umistelig
start på hele den vitenskapelige utvikling
og er sentralt for å kunne utvikle jordens
ressurser i dag.
Vi respekterer naturen fordi Gud skapte
den, vi tilber ikke naturen som om den
var gud og ukrenkelig.
For det andre må vi unngå den andre
grøften, som er å utnytte naturen. Vi må
ikke underordne oss naturen som om den
var gud, heller ikke må vi være arrogant
mot den som om vi var Gud. 1 Mosebok
har med urette fått skylden for å ikke ta
ansvar for miljøet. Det er sant at Gud har
gitt den menneskelige rasen oppgaven å
herske over jorden og å legge den under
seg. (1 Mosebok 1,26-28). Dette er to
kraftfulle hebraiske uttrykk. Det ville dog
være absurd å forestille seg at han som
skapte jorden, overgav den til oss for å
ødelegge den. Nei, herredømmet Gud

En siste tanke: det er mulig å legge for
mye vekt på det menneskelige arbeidet
i å ta vare på og utvikle naturen. I
sin flotte kommentar av de tre første
kapitlene av 1 Mosebok, I begynnelsen
(1984), argumenterer Henri Blocher for
at høydepunktet av 1. Mosebok ikke er
skapelsen av det arbeidende mennesket,
men at Sabbaten opprettes for det
tilbedende mennesket. Det handler ikke
om vårt arbeid med å dyrke jorden, men
å legge til side arbeidet på Sabbaten. For
Sabbaten setter arbeidet i perspektiv.
Det beskytter oss fra å bli slukt av arbeid
som om det var tilværelsens mål og
mening. Det er det ikke.
Vi mennesker finner vår menneskelighet
ikke bare i forhold til naturen, som vi skal
utvikle, men i forhold til Gud, som vi skal
tilbe, ikke bare i forhold til skaperverket,
men på en særskilt måte i forholdet til
Skaperen. Gud ønsker at alt vårt arbeid
skal være et uttrykk for tilbedelse, og
vår omsorg for skaperverket være et
gjenskinn av vår kjærlighet for Skaperen.
Da, og bare da, vil det vi gjør, i ord og
gjerning, være gjort til Guds ære.
Tekst: John Stott, desember 1999
Foto: Bjarne Andersen

Olsvik menighet
Åpen barnehage
Åpen barnehage er et gratis tilbud for
alle barn under skolealder, i følge med
foreldre eller andre omsorgspersoner.
Hos oss har vi fokus på å skape en
felles arena for lek, læring og samspill.
Vi har sangstunder, lunsj, middag og
ulike aktiviteter.

Hver onsdag er det babysang (0–12
mnd.) oppe i kirkerommet kl 10.30, og
om fredagene har vi baby-yoga (ca. 0–10
mnd.) kl 12.15.

Følg oss gjerne på vår Facebookside
Olsvik Åpen Barnehage for mer info og
oppdatering av aktiviteter, påmelding til
middag og baby-yoga o.l.

Våre åpningstider er mandag 9.00–14.00,
onsdag 9.00–17.30 (middag kl. 15.00–
17.00 med påmelding før kl. 12.00) og
fredag 9.00–14.00. Dere kan komme og
gå som dere vil innenfor våre åpningstider.

Velkommen til oss!

Tekst: Maria Myksvoll
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Julekrybber

Det er mange av oss som i disse dager
plukker fram pynten og ikke minst
julekrybbene nå foran advent og jul. Noen
har kanskje én som fungerer som en liten
kalender som vokser fram mot julaften og
der de avslutter med å plassere det lille
barnet i krybben på julaften.
Andre samler på julekrybber og fyller huset
med krybber i ulike materialer og utførelser.
Eksempler på ulike julekrybber ser du på disse
sidene og på forsiden av bladet, nesten alle
hentet fra kirketjener Bjørg Karins samling.
Her finner vi krybber fra ulike land som minner
oss om at juleevangeliet deles over helle
kloden vår.
Tradisjonen med julekrybber er ikke ny. Noen
sier at det var Frans av Assisi som startet
det hele på 1200-tallet. Her i Norge var det
først i forrige århundre at tradisjonen med
julekrybber skjøt fart.
I Olsvik kirke begynner vi å rigge på plass
julekrybben til første søndag i advent. De
fleste figurene finner ikke sin plass før på
julaften. Så alle dere som er innom kirken på
konserter og gudstjenester i adventstiden får
se dere godt om og se om dere finner noen
vise menn på vandring eller kanskje dere får
øye på Josef som er på vei sammen med
hans trolovede, Maria, hun som ventet barn ...
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Julekrybbe laget av Lilli Elise Husa.
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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 begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen Vest
Det lokale begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen Vest

Damsgårdsveien 210 · 5163 Laksevåg

www.solstrands.no
Tidligere Gravferdstjenesten i Bergen – nå lokalkontor for

DØGNVAKT · 55
90
55 34
55 35
16 16
Vennligst ring for å avtale samtaletid

Vår erfaring - din 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

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no

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

RUSFRI
OPPVEKST

Drotningsvik

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

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

Oleander Skjerping Jordheim
Leonard Jønsson, Laksevåg kirke
Edvin Sjøstrand Beck
Vebjørn Stien Lund
Mille Sofie Flygansvær Mikkelsen, 		
Loddefjord kirke
Matheo Kristiansen Nordenborg, 		
Laksevåg kirke
Olivia Kleppe Valklev, Søreide kirke
Johannes Ekren-Østgulen
Håkon Lode Godvik

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

Arthur Pilskog
arthur.pilskog@gmail.com

Olsvik menighetskontor

døpte

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

døde
Nancy Beate Skulevold
Liv Astrid Bjørge
Jan Erik Ødegård
Odin Hjorth Sæle
Sidsel Nordtvedt
Roald Per Olsen
Solveig Hatlestad
Bjørn Blytt
Anita Kristin Breidvik

offer
September
08. Menighetsarbeidet
3 643,77
15. 1. Loddefjord KM-sp. 4 398,11
22. NLA, høgskolen
2 194,75
29. Diakoni
2 772,11
Oktober
06. KRIK			
13. Menighetsarbeidet
20. TV-aksjonen, Care
27. Olsvik TenSing

1 733,37
3 659,94
4 563,00
3 495,61

Gudstjenester i Olsvik kirke
– med forbehold om endringer. Se olsvik-kirke.no for oppdatert informasjon.
1. desember, 1. søn. i advent kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp. Takkoffer til menighetens
misjonsprosjekt.
8. desember, 2. søn. i advent kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas. Dåp,
nattverd og søndagsskole. Takkoffer til
Menighetens arbeid.
15. desember, 3. søn. i adv. kl. 19.00
Lysmesse ved Gunnar Kolaas. Nattverd.
Takkoffer til Kirkens Familievern.
22. desember, 4. søn. i adv. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til menighetens
arbeid.
24. desember, julaften
kl. 14.00
Familiegudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Innslag ved Barnekoret Shine
og Colla Voce. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp.
kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Innslag ved Olsvik TenSing og
Olsvik Tweenies. Takkoffer til
Kirkens Bymisjon i Bergen.

25. desember, juledag kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste vedNobukazu
Imazu. Nattverd. Takkoffer til Normisjon.

16. feb., Kristi forklarelsesd. kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Nobukazu
Imazu og Sven-Ove Rostrup. Dåp.

31. desember, nyttårsaften kl. 23.15
Midnattsgudstjeneste ved Gunnar
Kolaas.

23. feb., Fastelavnssøndag kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas. Dåp
og nattverd.

5. jan., Kristi åpenbaringsd. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd.

26. februar, Askeonsdag kl. 19.00
Fastegudstjeneste ved Gunnar Kolaas.

12. jan., 2. søn. i åpenb. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas.
Nattverd og søndagsskole.
		
19. jan., 3. søn. i åpenb. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp
og søndagsskole.

8. mars, 2. søn. i fastetiden
kl. 10.00
Sansegudstjeneste ved Gunnar Kolaas
og Sven-Ove Rostrup.

26. jan., 4. søn. i åpenb. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas. Dåp
og nattverd.

kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas.
Nattverd.

2. feb., 5. søn. i åpenb. kl. 11.00
Visitasgudstjeneste ved Gunnar Kolaas
og Nobukazu Imazu. Nattverd.

15. mars, 3. søn. i fastetiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Dåp, nattverd og søndagsskole.

9. feb., Såmannssøndagen kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas. Dåp,
nattverd og søndagsskole.

Lysmesse

Nr. 4 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.

«Winter is coming» heter det i serien
Game of Thrones, og det gjelder for
oss også, om enn ikke på samme vis
som i fantasy-serien.
Det går mot mørkere tider, selv
om vi i kirken gjør vårt beste for å
skape lys og varme gjennom lysmesser,
kirkekonserter
og
gode
gudstjenesteopplevelser i mørketiden.
Vi har mange bibelord om lys og mørket.
Og vi synger mange sanger om «lyset
i mørketida». I november og hele
desember tenner vi lys på ny og på ny i
lykter og staker.

1. mars, 1. søn. i fastetiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Dåp.

Tips oss: olsvik.menighet.bergen@kirken.no

3. søndag i advent, 15. desember kl.
19.00, feirer vi lysmesse med Olsvik
TenSing på kvelden. Da håper vi du blir
med som deltaker i en nydelig og lys
gudstjeneste, hvor ungdommene våre
deler med oss sang, musikk, fortelling
og fellesskap i mørketiden. Lysene skal
skinne; levende lys inne og i samspill
med LED-lysene ute på kirketaket som
lyser opp kirkens vakre Nupen-glass.
Vel møtt til et fargerikt fellesskap.

Neste nummer: Februar
Fung. redaktør: Bjarne B. L. Andersen
Redaksjon: Nobukazu Imazu, Christer van der
Meeren, Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Randi
Magnussen
Layout: Sven-Ove Rostrup
Forside: Bjarne Andersen
Trykk: Hurtigtrykk
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Det skje
Kulturskole

Julekonsert

Olsvik kirke // søndag 8. desember // kl. 19.00
TRIADE – Ytre Arna Vokal – Nybø Brass
Bergen Vest unge strykere – Colla voce – Rune Johnsen Klevberg
Inngang kr. 100,-

I samarbeid med KFUK-KFUM tilbyr vi nå
kulturskole i Olsvik kirke. Her kan du velge
mellom individuell musikkundervisning og
kurs i foto/video, studioproduksjon mm.
Kursene har ulike målgrupper fra 10 til 19
år. Les mer og registrer deg på nettsiden til
kulturskolen: kulturforalle.no.

Formiddagstreff
6. februar
Duoen Bjørn/Fiskaaen

5. mars
Øistein Paulsen: «oppveksten i Loddefjord
etter krigen» fra Breivik til Loddefjord.
2. april
Bjørn Sæle: forteller om Elias Blix
Formiddagstreffet starter kl. 12.00 og varer
til ca. 14.15. Det blir bevertning, utlodning
og andakt.

Superonsdag

Hver onsdag samles vi til Superonsdag i
Olsvik kirke.
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 17.00, 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 en billig penge. Påmelding til
middag skjer på Facebookgruppen for Åpen
barnehage, eller man kan sende en SMS til
915 57 253, med antall barn og voksne. Kl.
17.00 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. 18.00. Det er
åpent for barna som avslutter tidligere frem
til det.

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.

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

Colla Voce (20+ år)

Colla Voce ringer julen inn

Mandag kl. 19.30. Mer informasjon finner
du på kirkens hjemmeside: olsvik-kirke.no.

Colla Voce skal også i år medvirke på
menighetens julekonsert den 8 desember.
Dette gleder vi oss til!

Olsvik åpen barnehage

(Barn opp til skolealder, i følge med en
voksen)
Mandag kl. 9.00–14.00, onsdag kl. 9.00–
15.00 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.

Olsvik Søndagsskole (Fra 3 år)

I vår blir det Søndagsskole i kjelleren i kirken.
Vi er med på første del av gudstjenesten,
før vi synger sangen vår og går samlet ned
i kjelleren. Datoene for våren er: 12. januar,
19. jauar, 9. februar, 15. mars, 22. mars, 29.
mars, 26. april, 24. mai, 14. juni.
Vi gleder oss til å se deg!

I tillegg skal vi etter medlemmenes ønske ha
vår egen julekonsert i år. Dette hadde vi det
året vi var nystartet – for tre år siden – så nå
syntes vi det var på tide å gjenta dette.
Denne julekonserten blir torsdag 12
desember kl. 19.00. I Olsvik kirke om det
skulle være noen tvil. Inngangsbilletten er
satt til kr. 100 for voksne, barn gratis.
Vi skal også opptre på Vestkanten slik som
i fjor, dette skjer lørdag 14 desember kl.
15.00.

er i din kirke

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

Julefest for voksne
4. januar kl. 12.00–15.00

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.
Trioen TRIADE (Brith Barsnes Bjordal, Geir
Barsnes, Terje Onstad) leder festen med
sang, dikt, allsang og spiller til gang rundt
juletreet. Nybø Brass, dirigent Jan Arne
Pupe. Domprost, Gudmund Waaler. Snitter,
kaffe og kaker. Gang rundt juletreet.
Pris: kr. 250. Påmelding innen 02.01.20.

Julefest for familier

Søndag 5. januar blir det julefest for
familier i Olsvik kirke. Det hele starter
med familiegudstjeneste kl. 11.00, før vi
fortsetter med juletregang og moro for
barna i kjelleren. Alle er velkommen, og
arrangementet er gratis.

Programmet for våren er under utarbeiding.
Følg med på våre nettsider: olsvik-kirke.no.

Vintersmil

29. desember kl.19.00
Senk skuldrene og unn deg selv (gjerne
sammen med noen du er glad i) noen
minutter med fri og kakao i romjulen. Denne
romjulskvelden blir det julejazz, poesi,
kakao og hyggelig stemning.

Bibeltimer
Vi fortsetter med bibeltimer i Loddefjord
menighetshus, tirsdager kl. 19.00. Enkel
bevertning.
Tirsdag 3. desember
Solveig og Erling Thu
Tema daglig bønn: Om forbønnstjeneste.
Tirsdagene 14. og 28. januar
Tirsdagene 11. og 25. februar
Tor Steinar Grindheim gjennomgår Paulus
brev til kolosserne.

Tårnagenthelg

Sammen med Barnekoret Shine inviterer vi
igjen til Tårnagenthelg, lørdag 25. og søndag
26. januar. Lørdag blir det opplegg for barna
og søndag feirer vi familiegudstjeneste
sammen kl. 11.00. Invitasjon sendes i
posten til alle som fyller 8 og 9 år i 2020.

Åpningstid: Torsdager kl. 12.00–14.00
Torsdager: 19. desember, 16. januar.
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.

Det skjer
i Loddefjord kirke:

Velkommen!

La oss be for
• De som er ensomme i julen
• Alle som er i sorg
• Barna som bringes til dåp
• Konfirmantene våre
• Nådehjemmet i Thailand
• Alle frivillige og ansatte i Olsvik kirke

Lik oss på
@olsvikkirke

Støtte menighetens arbeid?
til 12192

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

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

Rom for morskjærlighet
Som en oase midt i det kaotiske
sykehuset, ligger et lite rom med
sengeplasser til seks nybakte mødre.
Der får de ro, hjelp og hvile. Og kanskje
øyekontakt med babyen sin for aller
første gang.
Vi ser den lille bylten med en gang. I et mykt
blått teppe mot den glisne plastmadrassen
på sengen av stål. En dag gammel. Moren
sitter bøyd over jenta si, og blir liksom
aldri ferdig med å stirre. Små grynt, noen
få bevegelser med hendene, før søvnen
igjen tar overtak. Det er rolig, stille og kun
mumling i rommet. Åpner vi døra, ser vi
et folkehav av travle leger, pasienter og
pårørende.

Viktig å følge dem opp
Det er ikke så rart at alle løper, for
sykehuset Melka Oda i Shasamane skal
gi helsehjelp til 400.000 mennesker. På
for liten plass og med for få ansatte. Men
et problem er løst, og det er hvor de skal
gjøre av nybakte mødre. For det var en
skikkelig nøtt. Det var ingen ledige rom noe
sted på sykehuset. Løsningen ble et helt
nytt bygg midt på gårdsplassen. Ikke stort,
men akkurat passe. Med støtte fra Kirkens
Nødhjelp og samarbeidspartner Tamra.
– For to år siden hadde ikke kvinnene
som skulle føde eller hadde født, noe sted
å være på sykehuset. Men takket være
samarbeidet har vi nå dette rommet. Det er
i bruk hele døgnet, sier doktor Hawi Kidanu.

Bare i august i år ble det født 500 babyer
ved sykehuset.
– Det er så utrolig viktig at vi kan følge dem
opp etter fødselen. Slik at de kommer i gang
med ammingen, får gitt barna vaksiner og
helsehjelpen de trenger, forklarer hun.
Siden pågangen er så stor, kan de kun
være der i 24 timer etter fødsel.
– Vi skulle gjerne hatt dem der lenger, men
vi får gjort mye på 24 timer. Ikke minst
fortalt dem om at vi har helsestasjon og tett
oppfølging av mor og barn på sykehuset.
Tekst: Anette Torjusen
Foto: Håvard Bjelland

