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Løpejenta
10 år gamle Kila Hirpo bor i en frodig del
av landsbyen Beseko, cirka fem timer
sør for hovedstaden. Midt på en grønn
slette ligger huset hennes omringet
av en maisåker, avokadotrær, falske
banantrær og eukalyptustrær.
Huset er bygget av leire, høy og trepinner,
og rommer en stue og et soverom. Det
deler hun med besteforeldre, mor, to
brødre og en søster.
– Jeg elsker dyrene våre. Kuene som gir
oss melk, oksene som hjelper oss i åkeren
og eselet som hjelper oss å bære.
Hver dag henter hun vann både i elva og
ved vannstasjonen. Vannstasjonen er
en av 14 som landsbyen fikk av Kirkens
Nødhjelp i fjor. Da ble det boret en 120
meter dyp brønn, og lagt 16 kilometer med
rør inn til landsbyen.
– Det er tungt å bære, særlig i regntiden
når det er så glatt å gå, forklarer hun, og
viser oss jerrykanna hun bærer hver dag.
Landsbyen fikk vann i september i 2018,
men før det flyktet folk fra landsbyen blant
annet på grunn av sykdommer de fikk av
vannet.
Takket være rent vann holder hun seg frisk,
har vann til matlaging, til kaffe og til dyrene.
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Med vannet hun henter i elva, som tidligere
var eneste vannkilde, vasker hun nå klær
og hus.
Toppkarakterer i alle fag
Kila går i fjerde klasse, og hun er så glad
i å gå på skolen at hun vil bli lærer. Det er
nemlig en smart ung dame vi har med å
gjøre. Som får toppkarakter i alle fag.
– Skolen er viktig for at vi skal utvikle oss
og få en utdannelse. Jeg vil studere på
universitetet, forklarer hun.

Når hun blir stor vil hun bo i en frodig storby,
hvor hun skal lære bort matte.
– Jeg vil at alle skal bli like glade i matte
som meg, smiler hun.
Og er det for mye stress i hverdagen, vet
hun hva hun skal gjøre.
– Da løper jeg fra alt stresset og alle
arbeidsoppgavene mine. Det er så fint.
Tekst: Anette Torjusen
Foto: Håvard Bjelland

Gi et liv med vann
Ta godt imot konfirmantene 31. mars

Klimaendringer, fattigdom, krig og
konflikt er dessverre en sentral del
av verdensbildet. Da er det godt å se
at det nytter å hjelpe og at pengene
som samles inn kommer frem. Kirkens
Nødhjelps arbeid med rent vann redder
liv hver eneste dag.
Akkurat nå gjør menigheter over hele
Norge seg klare til å forandre verden,
ett liv om gangen. Det gjør vi gjennom å
samle inn penger til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon, som hos oss i Olsvik er tirsdag
31. mars. Aksjonen er Norges nest største
bøsseaksjon, og samler hvert år 40.000
bøssebærere.
Vi ser at klimaendringene har alvorlige
konsekvenser. Tørke og flom ødelegger
livsgrunnlaget til folk og tvinger stadig
flere på flukt. Folk mangler rent vann, blir
syke og i verste fall dør. Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon handler i år om å gi rent vann
til mennesker som kjenner på kroppen at
klimaet forandrer seg.
Som for 14 år gamle Bate og 10 år gamle
Kila i Beseko i Etiopia. Landsbyens eneste
vannkilde var den røffe og skitne elva som
gjorde at folk ble syke. Det voldsomme
regnet la hele avlinger under vann. Folk

ble så syke at flere pakket tingene sine og
flyktet. Verken Bate eller Kila kunne gå på
skolen, de måtte hjelpe familiene sine for å
få hverdagen til å gå rundt.

være med og påvirke norsk klimapolitikk.
Verdens fattigste har bidratt minst til
klimaendringene, men opplever de verste
konsekvensene. Det er dønn urettferdig.

Fra flukt til blomstring
Etter at de fikk rent og trygt vann med
midler fra Kirkens Nødhjelp og det norske
folk gjennom TV-aksjonen, har landsbyen
vokst til 8000 innbyggere, butikker og
marked blomstrer, Kila og Bate kan gå på
skolen og begynne å drømme om en bedre
fremtid. Vann forandrer virkelig alt.

Vi kan ikke endre på det som er gjort, men
vi kan gjøre noe for å skape en rettferdig
fremtid. I Fasteaksjonen kan du bidra
ved å signere på Kirkens Nødhjelp og
Changemakers opprop for at Norge skal
gi mer penger til håndtering av klimakrisen
i fattige land. Etter Fasteaksjonen blir
oppropet overlevert statsminister Erna
Solberg.

Pengene fra Fasteaksjonen gjør det mulig
å endre liv. Unge jenter trenger ikke lenger
bruke flere timer daglig for å hente skittent
vann fra vannkilder de deler med dyra.
Folk holder seg friske, kan jobbe og gå på
skolen.

Ung dugnad
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en
fantastisk dugnad for rettferdighet. Både
konfirmanter og frivillige bruker fastetiden
til å hjelpe dem som trenger det mest.

Klimaendringene sender mennesker på
flukt, skaper mer fattigdom og prekær
vannmangel. Pengene fra Fasteaksjonen
bidrar til at Kirkens Nødhjelp kan gi
mennesker over hele verden tilgang til rent
og trygt vann, trygge toaletter og opplæring
i hygiene. Det redder liv.

Klimaendringene er alles ansvar, og vi
må hjelpe dem som blir rammet. Vi håper
så mange som mulig vil bidra med sin
underskrift for å påvirke norsk klimapolitikk,
og gir sin pengestøtte når konfirmantene
banker på døra med bøssene sine. Din
støtte gjør en forskjell!

Si fra!
Fasteaksjonen gir også mulighet til å

Tekst og foto: Kirkens Nødhjelp
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andakt
Etter at Herren Jesus hadde talt med
dem, ble han tatt opp til himmelen og
satte seg ved Guds høyre hånd. Men de
gikk ut og forkynte overalt, og Herren
virket med og stadfestet Ordet gjennom
de tegn som fulgte. – Mark 16, 19–20
Jesus kan være både hos Gud Fader i
himmelen og hos oss her på jorden. Vi
undrer oss over hvorfor kristendommen
klarte å spre seg til alle kanter i det romerske
rike i en slik kort periode. Hemmeligheten til
dette er at de første kristne erfarte Jesus
som en levende virkelighet i sitt indre.

Disiplene hadde vært i lag med Jesus på tre
år. Men de var ikke så sterke og frimodige
da, nettopp fordi Jesus var en virkelighet
utenfor dem. Alt ble annerledes med dem
på pinsedagen. Da kom Ånden over dem
med sin veldige kraft. Peter som fornektet
Jesu navn tre ganger, selv om han lovet å
følge Jesus gjennom liv og død, reiste seg
i frimodighet for å vitne om sin Herre og
Frelser i en stor forsamling.
Sikkert følte disiplene seg hjelpeløse i seg
selv, men erfarte samtidig at Guds nåde er
nok for dem, for kraften fullendes i svakhet.
De ble så fylt av Guds brennende kjærlighet

i sitt indre, og det var deres største glede.
Derfor gikk de ut og forkynte budskapet om
livets Herre som oppstod fra de døde for å
gi levende håp til menneskeslekten.
Påskens budskap om den Oppstandne var
så sterkt at mange første kristne ofret seg
for å leve bare for Jesus og frydet seg over
å vinne martyrdøden. Evangeliet forvandlet
dem som nye skapninger som eier evig liv
i Jesus Kristus. La oss be til Gud hver dag
for at vi må erfare Jesus som en levende
realitet i vårt hjerte. Amen.
Tekst: Nobukazu Imazu

Min salme
Salmen jeg har valgt er «Det er navnet
ditt jeg roper», også kalt «Kallet». Denne
salmen setter jeg høyt, og hver gang jeg
hører den føler jeg meg nærmere Gud.
I denne salmen påpekes viktigheten av
medmenneskelighet og å vise kjærlighet
til våre neste. Gud har skapt oss alle i sitt
bilde, og dermed kan man se litt av Gud i
alle mennesker.
Salmen forteller at Gud er med oss alltid,
og hjelper oss til å hele tiden prøve å være
gode medmennesker for hverandre.

Tekst: Mette Myklebust

Det er navnet ditt jeg roper,
vil du følge meg?
Vil du trå i mine fotspor
på en ukjent vei?
Vil du kjennes ved mitt navn,
vil du møte sorg og savn,
vil hvile i min favn,
og la meg bli hos deg?
Vil du ta det første skrittet,
vil du følge meg?
Vil du gå til mine minste
på en ukjent vei?
Vil du tåle onde blikk,
stå igjen når noen gikk?
Du skal gi dem alt du fikk,
for jeg vil bli hos deg.
Vil du åpne blinde øyne,
vil du følge meg,
se at fanger får sin frihet
på en ukjent vei.

Vil du stelle andres sår,
i det skjulte år for år?
Da er lønnen som du får
at jeg vil bli hos deg.
Vil du trosse angst og uro,
vil du følge meg,
ta imot deg selv med nåde
på en ukjent vei,
La de ord som jeg har sagt
folde ut sin skapermakt,
tross din tvil og selvforakt
for jeg vil bli hos deg.
Når du kaller, må jeg lytte.
Jeg vil følge deg!
Jeg vil vende om og vandre
på en ukjent vei.
Dit du går, vil jeg gå med,
Herre, la din vilje skje,
for jeg vet at jeg skal se
mitt liv fullendt i deg.

Misjonsprosjektet Okhaldhunga
Olsvik menighet har lenge hatt ofringer
til sykehuset Okhaldhunga i Nepal.
Sykehuset drives av United Mission to
Nepal, med Normisjon som en viktig
støttespiller. Vi ønsker å fortsette støtten
til Normisjon og Okhaldhunga under
mer forpliktende rammer, og har nå
gjort avtale med Normisjon om å være
SMM-menighet (Samarbeid Menighet og
Misjon).
Okhaldhunga-sykehuset ligger 8 mil fra
Mount Everest og er det eneste i et område
med over 250 000 mennesker. Det har over
1200 fødsler i året, gir gratis tjenester for
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barn under 12 kg, og er et senter i ØstNepal for resistent tuberkolose.
Normisjon har vært med på å bygge ut
sykehuset, som nå er godkjent for 50
sengeplasser. Det nye sykehuset er sikret
mot jordskjelv og har i tillegg et helt nytt
ventehjem for mødre som vil sikre enda
flere trygge fødsler. Dine gaver bidrar
blant annet til at tilbudet kan opprettholdes
og at fattige kan få behandling. I tillegg
samarbeides det med myndighetene
om samfunnshelse og forebygging i
Okhaldhunga-distriktet. Målet er at alle
skal få lik rett til behandling og tilstrekkelig

kunnskap om ernæring og barnehelse.
Dette har ført til en radikal forbedring av
helsetilstanden for kvinner og barn.
Normisjons misjonærer Kristin og Erik
Bøhler har vært engasjert ved sykehuset i
mange år. Vi håper at vi i løpet av året skal
få et møte med dem her hos oss, slik at vi
kan få førstehånds kjennskap til det gode
arbeidet.
Gave til arbeidet kan overføres til
konto 1503.02.13537, merket med
prosjektnummer 306002.
Tekst: Liv Berit Pilskog

Lederens
hjørne

ved menighetsrådsleder
Arthur Pilskog

Bispevisitas Olsvik menighet
Fire dager i januar var biskop Halvor
Nordhaug på visitas hos oss. Da
presenterte vi ham for det meste av det
som skjer hos oss. Biskopen tok seg tid
til samtaler med alle ansatte og mange
av de frivillige. Søndag den 02.02.2020
oppsummerte biskopen sine inntrykk
i et visitasforedrag. Han ga uttrykk for

glede og optimisme og la frem noen
fremtidstanker om Olsvik menighet.
Forkynnelsen er viktig – både
i
gudstjenestene
og
i
andre
sammenhenger. Det er viktig for en
levende kirke. Samtidig er det viktig å
oppmuntre til deltakelse i søndagenes
gudstjenester. Deltakelse i betydningen:
det å være til stede. At du kommer,
hjelper meg til å komme også. Vi tar del
i det som skjer i gudstjenesten, for vi
tror Gud vil si oss noe. Alle aktivitetene
vi ellers driver både som ansatte og
frivillige, er motiverte av at vi ser at det
åpner opp og legger til rette for at flere
kan bli med i dette fellesskapet.
Biskopen varslet at liturgiordningen
vil endres noe fra 1. søndag i advent i
år. Gudstjenesteutvalget vil i samarbeid
med menighetsrådet i løpet av høsten
presentere hva dette innebærer.

Videre pekte biskopen på at det er behov
for flere frivillige besøksvenner i vårt
diakonale arbeid, og at det er viktig å
opprettholde menighetsbladet, fordi
det er en viktig kommunikasjonskanal.
Ikke minst ba han oss om å oppmuntre
flere til fast givertjeneste. Det er en
måte alle kan delta i fellesskapet på.
Hele biskopens foredrag er gjengitt i
dette bladet.
Bjarne Andersen sluttet i februar som
administrasjonsleder i Olsvik etter 11
år. Han ble behørig takket for sin gode
tjeneste i Olsvik menighet ved en fin
avskjedsmarkering søndag 12. januar. Vi
venter på ansettelse av ny. I dag er Jon
Funder Nævland vikar.

Årets konfirmasjonsgudstjenester

10. mai kl. 11.00
Rebekka Norgård Abelsen
Tonje Bakka
Markus Olaisen Bergestuen
Elias Leander Bratland
Nikolai Johan Dale
Nathalie Håvik Fondevik
Herman Helling
Malene Holmelid Krabbedal
Jenny Sørfonn Kvarven
Marie Toft Larsen
Aron Olsen Leiknes
Sunniva Linnea Lid
Sander Opdahl
Aleksander Østmo- Sæter Reed- Erichsen
Martine Sanders
Ingrid Jacobsen Sommer
Malin Tvedt
Robin Rokkones Waage
		
10. mai kl. 13.00
Suzanne Abdullah-Bruheim
Tora Andersen
Victoria Mehus Berger
Sina Bårdsen
Nikki Hekland Comis
Simen Glesnes
Johanna Husa
Adine Jacobsen
Sofie Brodal Langhelle
Sine Viste Melhus
Leya Alesandrae Mercado
Hanna Moss
Malin Skålevik Rolid
Rebekka Slettebakken-Stensrud
Andrea Sjursen Steinsland
Leonard Toftevåg
Nathalie Dahle Young

Bjørn David Zachariassen
Nora Revfem Østevold

2. mai kl. 11.00
Frida Sognnes Dusmanu
Lise Espeland
Eskil Valaker Hellstrøm
Tiril Trovåg Holten
June Hvale
Malin Hegnes Instebø
Julian Kapedani
Malin Berntsen Kvam
Maja Heldal Lygre
Erik Stenerud Olsen
Amalie Sakshaug
Astrid Elisabeth Steen
Silje Kristine Stensen
Matilde Digranes Weidemann
2. mai kl. 13.00
Ingrid Bergmann
Christoffer Hansen Bygnes
Olav Langenes Danielsen
Sondre Ingebrigtsen Garathun
Lars Christian Ljones Haugland
Sebastian Gjelseng Henriksen
Vilde Hopland
Marcus Cristiano Kvamme-Fjærestad
Kristian Lutro
Helene Lutro
Stian Lygre
Ronja Marie Rasmussen
Louise Rolland Schaefer
Alva Valeria Solsvik
Vetle Fimreite Soltvedt
Tobias Sundt-Bjordal
Daniel Tveit
Sander Solbakken Vermeulen

3. mai kl. 11.00
Emma Victoria Bjørgås
Alina Brakstad
Erik Fallebø
Josefine Mie Viste Gabrielsen
Maya Stendahl Gjervik
Daniel Kjøbstad Grønås
Susanne Kvamme Gullaksen
Thomas Brown Hagstrøm
Henrikke Elisabeth Halvorsen
Mathias Hermansen
Viktoria Kardos Hovland
Martine Larsen
Thomas Løvstad
Olav Merl Selland
Ayla Ullebø Simonsen
Therese Steffensen
Frida Bjerved Sørensen
3. mai kl. 13.00
Isabell Sture Andersen
Hannah Helen Bårdsen
Arne Bakke Lundemoen
Lars Vonheim Madsen
Noah Michelsen-Svenson
Magnus Tvedt Misje
Malene Nøttveit-Haaland
Rebekka Glistrup Pedersen
Lise Riisnes
Elisabeth Rognaldsen
Linea Sivertsen
Thomas Heggøy Søreide
Jessica Inpitak Uri
Mikkel Kvale Walhovd
Tobias Sæle Westrheim
Kristian Gjerde Ødemark
Sander Lilleøren Økland
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Foto: Jonas Duus

Olsvik TenSing
Denne våren feirer Olsvik TenSing
30-årsjubileum. Vi er stolte av å få
være voksenledere i et ungdomsarbeid
som har bestått så lenge og har
invitert ungdommer til et inkluderende
fellesskap rundt tro, musikk, dans og
drama i kirken vår. Det er et privilegium
å få se ungdommer utfolde seg kreativt,
jobbe mot felles mål, oppleve mestring,
skape gode opplevelser for seg selv og
andre og danne livslange vennskap.
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Ledertrening og lederutvikling
Vi i Olsvik TenSing jobber målrettet med
lederutvikling og ledertrening. Dette tror
vi er en av grunnene til at vi i en årrekke
har vært et av de største og mest stabile
TenSing-korene i Bergen. Vi har alltid
hatt en stor ledergruppe der ungdommer
har fått ledertrening gjennom årlige
ledertreningshelger og ansvar for små og
store områder innenfor driften av TenSing.
Vi ser at ungdommene blir trygge på seg
selv og våger å utfordre seg selv i stadig
større oppgaver. De som vokser ut av

TenSing forteller at de er takknemlig for all
den ledererfaringen de har fått og at de har
fått god bruk for alt de har lært både i skoleog jobbsammenhenger senere.
Medarbeidere i menigheten
Det er også gøy å se at TenSing-arbeidet
vårt fører til at ungdommene i TenSing tar
ansvar for andre oppgaver i menigheten.
Våre ledere hjelper til i breddetiltak som
Tårnagenter og Lysvåken, er ledere på
konfirmantturer, er frivillige på Kulturfest
og driver Olsvik Tweenies. Det er utrolig

fyller 30 år
givende å få være med ungdom i spørsmål
om tvil og tro og se at de ønsker å være
aktive byggere av menigheten.
Jubileumsfeiring
For å feire 30-års-jubileet inviterer vi over
160 tidligere ledere i TenSing til en stor
jubileumsfest i april. Der skal vi feire med
god mat, mimring og sang i god TenSingstil. Dette gleder vi oss veldig til. I tillegg
skal vi holde konsert med selveste Knut
Anders Sørum, der også gamle TenSingere får mulighet til å delta i prosjektkoret

Olsvik AllStars. Til sommeren reiser vi
på jubileumstur til Tsjekkia, Sveits og
Frankrike. For å markere at dette er et
jubileumsår, skal årets sommerkonsert
innholde gamle sanger, dramakarakterer
og danser flettet inn i en ny historie. Dette
blir veldig spennende.
Veien videre
Vi håper og tror at TenSing vil fortsette
å være et godt fritidstilbud til ungdom i
menigheten i lang tid fremover. TenSing
ønsker å være til glede for folk i nærmiljøet,

bidra med kultur i bydelen og tilby ungdom
et sted der de kan være seg selv og finne
et felleskap for tro og felles interesser. Alle
ungdommer i alderen 13 år og oppover er
velkommen.
Et tre ganger tre hurrarop for Olsvik
TenSing, verdens beste TenSing-kor!

Tekst: Voksengruppen
Foto: Olsvik TenSing
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Biskopens visitasforedrag
Biskop Halvor Nordhaug visiterte nylig
Olsvik menighet. I løpet av januar
hadde biskopen møter og samtaler
med ulike deler av stab og menighet,
og var inspirator på medarbeiderfesten
for menighetens frivillige. Visitasen
ble avsluttet med visitasgudstjeneste
og
påfølgende
visitasforedrag
med biskopens observasjoner og
utfordringer til menigheten. Her kan
du lese foredraget. Du kan også finne
lydopptak på Bjørgvin bispedømmes
hjemmeside: bit.ly/visitas-olsvik.
Kjære menighet!
Det er flott å avslutte visitasen her i lyset fra
Kjell Nupen sin kunst. Denne glasskunsten
minner oss om lyset fra oppstandelsen og
Jesus som møter oss i ordet, i nattverden
og i dåpen. Men det forteller oss også at
dette er en unik kirke og en unik menighet.
Første gangen jeg møtte dere var på
kulturuken for 10 år siden, og jeg ble
imponert over en menighet som når langt
utenfor sine grenser og viser Bergen en
kulturåpen kirke. Nå har jeg møtt dere på
visitas og blitt imponert på nytt. For Olsvik
er en aktiv og levende menighet med en
uvanlig bred satsing.
I løpet av visitasdagene har jeg fått sett en
del av dette. Jeg har møtt menighetsråd
og stab til gode samtaler og traff mange
flotte medarbeidere på fest på fredag. Jeg
har vært på samling med ungdomsledere
i TenSing, har fått synge med mødre
og fedre på babysang og hatt lunsj med
åpen barnehage. Vi har også snakket
med lærere og rektorer om «troens rolle
for livsmestring» og om samarbeidet med
kirken.
Etter en visitas skal biskopen oppsummere
sine inntrykk i dette visitasforedraget, som
er blitt til i samarbeid med kirkefagsjef Tore
Skjæveland og etter samtale med domprost
Gudmund Waaler.
Gudstjeneste
Gudstjenesten skal være kraftsenteret i
menigheten, der vi møtes for å tilbe den
treenige Gud, for å gi Gud ære, der vi
møtes for å treffe hverandre som et synlig
fellesskap. Vi kommer sammen for å ta imot
Guds nåde gjennom Jesus Kristus, i ordets
forkynnelse og i nattverden. Her finner vi
vårt sentrum og bygger vår identitet som
kristne, og derfor er det viktig at vi møter
opp.
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Nå er ikke gudstjenesteoppmøtet så verst
i Olsvik, men jeg vil ikke skryte av det,
for statistikken viser en sakte nedgang.
Spørsmålet er: Hva kan vi gjøre for å holde
tallet oppe? Det er positivt at dere har
regelmessig Ung Messe søndag kl. 11.
Er det en ide med flere gudstjenester som
inkluderer TenSing eller andre kor?
Dere har også et gudstjenesteutvalg
som ikke er aktivt for tiden. Til sommeren
kommer det nye gudstjenestebøker, og
den lokale gudstjenesteordningen skal
fornyes før 1. søndag i advent. Da er
det en gyllen anledning tid å aktivisere
gudstjenesteutvalget på nytt.
Kirkemusikk
Det som virkelig kan løfte gudstjenesten
er kirkemusikken, det har vi fått glede
oss over i dag. Her har menigheten en
verdifull ressurs med en dyktig kantor og en
omfattende og ambisiøs kirkemusikkplan og
mange som er engasjert for kirkemusikken.
Det er forsangere på mange gudstjenester,
og i tillegg har dere mange kor for ulike
aldersgrupper og det holdes en rekke
konserter. Dere har til og med et eget
Lindemann-utvalg, og det har jeg ikke vært
borti før.
Forkynnelse
I strategien for Olsvik har dere forkynnelse
som ett av tre satsingsområder i
menigheten. Det skal dere ha ros for. I
en levende kirke må vi alltid etterstrebe at
forkynnelsen har en form som gjør at den
treffer og et innhold som styrker troen, slik
at mennesker møter evangeliet om frelsen
i Jesus Kristus når de kommer til Olsvik.
En måte å gjøre det på, er å snakke om
prekenen, om hva forkynnelsen gav og ha
mulighet til å stille spørsmål. Det kan for
eksempel skje på en kirkekaffe og/eller
i en åpen samtalegruppe som snakker
om teksten sammen med presten før
søndagen. Dette må dere arbeide videre
med.
Trosopplæring for voksne
Det er i det hele tatt et svært stort behov i
vår tid for å lære mer om troen og å snakke
om hva den betyr. Derfor er det flott at dere
har temakvelder for voksne og at dere
planlegger kurs om tro, enten som Alphakurs eller andre lignende opplegg.
Trosopplæring og barnearbeid
Når det gjelder trosopplæringen 0–18

år har dere mange tilbud. Jeg fikk være
med på babysang. Det var oppløftende,
og jeg fikk se dyktige medarbeidere i
sving. Utfordringen i trosopplæringen er
at det kommer færre mellom babysang og
konfirmasjon. Da kreves det noen grep.
Kan dere gjøre mer for å bygge videre
på den gode kontakten dere skaper med
babysang? I vår tid med overflod av tilbud
og informasjon må man være kreative
i kommunikasjonen. Er det mulig å gå i
dialog med småbarnsforeldre om hvordan
man kan legge til rette så de får lyst til å
komme?
Menighetsbladet
Dere har et menighetsblad, og det er en
fin informasjonskanal ut mot folk flest.
Undersøkelser viser at menighetsblader
blir lest. Når dere nå er i en kritisk situasjon
der dere mangler en redaktør, er det viktig
å finne noen ganske raskt som er villig til å
gjøre jobben. Kanskje kan man her vurdere
å bruke noe økonomi for å få rett person
på plass. En mulighet er også å vurdere et
felles blad sammen med Loddefjord, eller
i det minste kanskje samarbeide om felles
innhold. (Ny redaktør er nå på plass, red.
anm.)
Konfirmasjon
Konfirmasjonen slår meg i øynene som en
skikkelig suksess med 98,28% deltakelse
blant kirkens medlemmer i 2019. Jeg
tror det må være rekord i byen. Det
forteller at konfirmantopplegget her har
et godt rykte. Samtidig er en av kirkens
viktigste utfordringer å føre videre alle

de konfirmantene som har hatt et godt
konfirmantår.
TenSing
Derfor er det flott å høre at Olsvik
TenSing fungerer nettopp slik. Det er
både en del av konfirmantarbeidet og et
ungdomsmiljø som kan føre dem videre
etter konfirmasjonen og gi tilbud om
ledertrening. Det var inspirerende å møte
ledergruppa i TenSing. For det første var
det mange, omtrent 20. For det andre var
det reflekterte ungdomsledere, og det ble
det en reflektert samtale om tro og om
ungdomsarbeid.
Diakoni
Diakonien i Olsvik er mangfoldig, med
både sorgarbeid og fellesskapsbyggende
tiltak for unge og eldre. Det er blant annet
åpen kafe, formiddagstreff og internasjonal
middag i barnehagen. Jeg har på denne
visitasen fått et godt innblikk i det flotte
diakonale arbeidet i DUA, Diakonalt
ungdomsarbeid i Bergen Vest, som blir gjort
i samarbeid med Loddefjord menighet, med
både svømmekurs for jenter og samtaler
med ungdom som blir tatt for tyveri på
Vestkanten storsenter.
Skal dere komme videre i diakoniarbeidet
trengs det frivillige, både her og i DUAarbeidet. Særlig trengs det besøksvenner,
for nå er det bare diakonen som går på
besøk.
Kulturfest
Som jeg sa innledningsvis var Kulturuken,
som nå heter Kulturfest, det første jeg fikk
oppleve i Olsvik. Jeg ble imponert den
gangen, og har vært det hver gang jeg har
vært her i denne uka. Det er utrolig hvor
mye fint dere får til med medvirkning både
av profesjonelle og amatører som stiller
ut og opptrer her i kirka. Denne uka er et
løft ikke bare for Olsvik, men for kirkelivet
i Bergen.
Så skriver dere i visitasmeldingen at
besøkstallet må opp hvis en slik uke skal
overleve på sikt. Det håper jeg dere får til.
Sørg for at alle menighetene og hele folket i
Bergen vet hvor mye flott som skjer i Olsvik
denne uka.
Økonomi og givertjeneste
Når det gjelder givertjeneste er dere
kommet lengre enn de fleste menigheter,
for dere kan lønne en halv diakonstilling

på innsamlede midler og dere har
ordninger slik at folk kan gi til ulike formål.
Likevel trengs det en ny giv. Givergleden
må forkynnes frem, og ikke bare til de
trofaste gode gamle, også nye grupper må
engasjeres. Dere må være kreative og det
må forkynnes fram at det lille regelmessige
bidrag er en viktig del av det å høre til. For
mange av dere vil det ikke merkes om det
går ut noen hundrelapper fra kontoen hver
måned, men for menigheten betyr det mye.
Strategi og planer
Dere har mange og store planer og
plandokumenter. Det vitner om vilje til
målbevisst satsing. Men planer er ikke noe
mål i seg selv, de må være realistiske og
følges opp med jevnlig oppdatering slik at
de kan føre til konkret handling. Med nytt
menighetsråd er det på tide å gjennomgå
disse planene på nytt. Kanskje er det lurt
å se om det går an å samle planene i en
helhetlig menighetsplan slik som dere har
startet på i tiltaksplanen.
Takk
Til slutt vil jeg si takk for en god visitas
med mange gode opplevelser. Jeg vil
takke
prestene,
menighetsrådsleder,
administrasjonsleder og alle som har
vært med å skrive visitasmeldingen, den
er god og innholdsrik. Takk til staben for
god tilrettelegging. Takk også til domprost
Gudmund Waaler som har vært med å
planlegge og gjennomføre sin første visitas
og som er biskopens utstrakte arm til Olsvik
menighet når biskopen ikke er her.

Og så noen utfordringer til dere, som
oppsummerer denne visitasen:
Gå til gudstjenesten regelmessig, både for
deres egen skyld og for å gi Gud ære.
Gudstjenesteutvalget må aktiviseres og
fornyes før 1. søndag i advent.
Dere har sagt dere vil satse på
forkynnelse. Dere bør forsøke med
samtale på kirkekaffen og gjerne også
med samtalegruppe om teksten i forkant av
prekenen.
Det trengs flere besøksvenner og frivillige.
Dere må både rekruttere, ta vare på og
forkynne om tjenesten.
Menighetsbladet er viktig. Gjør en innsats
for å redde det, og vurder et samarbeid
med Loddefjord.
Det trengs en større givertjeneste.
Givergleden må forkynnes fram og
mennesker utfordres til å bidra.
Og med disse utfordringene takker jeg
for meg og reiser fra Olsvik med mange
flotte inntrykk. Jeg takker for disse dagene
og ønsker Guds velsignelse over Olsvik
menighet.

Tekst: Halvor Nordhaug
Foto: Jens Eldøy og Bjørg Karin Husa
Olsvik menighetsblad 1-2020 9

kr
is

me
da
dr
es

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

ea
irk

te

se
Ø

nb

Ny

ok

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

.

llm

•
•
•
•

ha

nd

el

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

EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER!

Coop Prix Olsvik endres til Extra Olsvik
Nyåpning torsdag 19. mars kl. 10.00
med gode åpningstilbud, kake og kaffe.

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

Velkommen til en hyggelig handel hos oss!

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

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

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

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

Kantor

Administrasjonsleder

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

Jon Funder Nævdal
55 30 81 70/948 01 539
jf685@kirken.no

Diakon

Leder av
menighetsrådet

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

Arthur Pilskog
arthur.pilskog@gmail.com

Olsvik menighetskontor

Nelia Hansen-Drange, Loddefjord kirke
Olav Henriksen, Loddefjord kirke
Amalie Trones Grimstad
Henrik Lyngøy
Nikolai Wie Tviberg
Aleksander Godvik Ejankowski
Louise Madsen
Live Damberg Surlien, Asker kirke
Oliver Eide Svellingen,
Lion Øines van Zweden
Linnea Stormark Hauge
Kevin Espeland Johannesen
Emil Landsvik Frantzen
Mats Laurence Haga
Ada Færøvik Osebakken, Fusa kyrkje
Martin Bjerke Benjaminsen
Alexander Hagewick Ingebrigtsen
Pernille Sofie Aarbakke
Andrea Forthun Lorentzen
Theodor Carstensen Thomassen
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Øyvind S. Stokke-Zahl
55 30 81 78
os658@kirken.no

Ped. leder i
Åpen bhg, vikar
Maria Myksvoll
991 63 327
mariaolsvikbhg
@gmail.com

Takk for basaren!

Tusen, tusen takk til ALLE som bidro til en
flott basar! Vi fikk inn ca 45 000 kr netto.
Vi er alt i gang med å forberede årets basar.
Den finner sted lørdag 21. november.
Loddbøkene vil være tilgjengelige i mai.

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

døpte

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

William Axel Nøkleby Rasmussen,
Loddefjord kirke
Oliver Berge Jonassen, Laksevåg kirke
Sofie Johannessen Landaas
Sara Larm Hoddevik
Noah Tveito Langeland
Theodor Svendsen, Bremnes kyrkje
Felix Rønnestad Glesnes
Leah Fjellsbø Pettersen
Anna Victoria Dåvøy Risdal

døde
Esther Signe Tveita
Svein Edvard Endresen
Jorunn Larsen
Svein Oskar Kvamme
Svein Karsten Johnsen
Thora Caroline Lahn Jansen
Nina Camilla Garty
Nina Egge Larsen
Odd Birger Tharaldsen
Sylvi Osland

Anna Sigvarda Johannessen
Asgjerd Marie Tellnes
Olga Helle
Gunnar Jan Steene
Oddvald Bjarne Stensland
Arthur Karl Johansen
Sonja Mari Bjørnestad
Eli Tellnes
Kjell Gloppen

vigde
Mæsi Kristoffersen og Dag Ytterstad

offer
November
10. Stefanusalliansen
17. Menighetsarbeidet
24. Menighetsarbeidet

2 568,98
2 795,63
3 509,85

Gudstjenester i Olsvik kirke
– med forbehold om endringer. Se olsvik-kirke.no for oppdatert informasjon.
29. mars, 4. søn. i fastetiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Dåp, nattverd og søndagsskole. Offer til
Menighetens misjonsprosjekt.

26. april, 3. søn. i påsketiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas. Dåp,
nattverd og søndagsskole. Offer til
menighetens diakonale arbeid.

5. april, Palmesøndag kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Gunnar Kolaas.
Dåp. Offer til Kirkelig dialogsenter.

2. mai, lør. etter 3. søn. i påsketiden
kl. 11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Offer til menighetens arbeid.

9. april, Skjærtorsdag kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste ved Gunnar Kolaas.
Nattverd. Offer til menighetens arbeid.
10. april, Langfredag kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste ved Gunnar Kolaas.

3. mai, 4. søndag i påsketiden
kl. 11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Offer til menighetens arbeid.

12. april, Påskedag kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Gunnar Kolaas
og Nobukazu Imazu. Dåp og nattverd.
Offer til Normisjon.

10. mai, 5. søndag i påsketiden
kl. 11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Gunnar
Kolaas. Offer til menighetens arbeid og
Olsvik TenSing.

13. april, 2. påskedag kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Dåp av konfirmanter. Offer til Kirkens
Fengselsarbeid.

24. mai, søndag før pinse kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas. Dåp,
nattverd og søndagsskole. Offer til
menighetens arbeid.

19. april, 2. søn. i påsketiden kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Dåp. Offer til Søndagsskolen, Bergen
krets.

31. mai, Pinsedag kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Dåp og nattverd. Offer til Kirkens
ressurssenter mot vold og seksuelle
overgrep.

Desember
01. Nådehjemmet 2 512,00
08. Menighetsarbeidet
2 276,38
15. Kirkens familievern
1 916,99
22. Menighetsarbeidet
1 428,36
24. Kirkens Nødhjelp
9 791,70
24. Bymisjonen		
8 814,72
25. Normisjon		
5 121,49
Januar
05. Kirkens SOS i Bergen 1 525,80
12. Menighetsarbeidet
6 204,62
19. Nådehjemmet 4 115,90
26. Menighetsarbeidet
3 396,00
Februar
02. CRUX (Kalfarhuset)
09. Bibelselskapet
16. Institutt for sjelesorg
23. Colla Voce		

5 969,00
2 755,84
3 666,98
3 564,12

Mars
01. Mercy Ships		
08. Samtalesenteret

3 605,36
3 064,99

Nr. 1 2020

Årgang 36. Utgiver: Olsvik menighetsråd
Olsvik menighetsblad betraktes
som offentlig informasjon og
nærmiljøblad. Av de rundt 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 nummer: Juni.
Redaktør: Christer van der Meeren
Redaksjon: Nobukazu Imazu,
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Randi
Magnussen, Mette Myklebust.
Layout: Sven-Ove Rostrup
Forside: Kirkens Nødhjelp
Trykk: Hurtig-trykk

olsvik-kirke.no

1. juni, 2. pinsedag kl. 12.00.
NB! Alvøen Hovedgård
Familiegudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Fellesgudstjeneste. Nattverd.

Varm takk til
administrasjonsleder
Bjarne B. L. Andersen
Vi har hatt gleden av
å arbeide sammen
med Bjarne Bühring
Langaard Andersen i
nesten 11 år i Olsvik.
Bjarne B. L.
Andersen ble tilsatt
i Olsvik sokn som
menighetskonsulent i 50 % stilling fra
høsten 2008. Samtidig arbeidet Bjarne
i 50% stilling som menighetskonsulent
i Nygård menighet. Det var nok en
krevende veksling i arbeidet med
tilstedeværelse og administrativt arbeid
for to ulike menigheter med hvert sitt
menighetsråd.
I 2012 fikk Olsvik sokn
administrasjonsleder i 100% stilling,
hvorav 10% var til kirketjeneroppgaver.
Kirkevergen i Bergen tilsatte Bjarne
Andersen i denne stillingen, og
han fortsatte sitt gode arbeid.
Virksomhetsledelsen i Olsvik har
etter 2012 vært delt mellom leder
for menighetsrådet, soknepresten
og administrasjonsleder gjennom
samordnet ledelse.
Bjarne Andersen har vært trygg
sekretær for Olsvik menighetsråd i
de 11 årene fra 2009 til 2020. Han
har bidratt til god økonomistyring og
budsjettoversikt. Bjarne har vært en
aktiv menighetsbygger, både som tilsatt
og frivillig medarbeider.
Med vår varme takk ber vi Herren
velsigne Bjarne i privatlivet og i hans
arbeid.
Jon Funder Nævland er vår gode
vikar mens vi venter ny tilsatt
administrasjonsleder.
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Det skje

KORONAVIRUS

Se oppdatert informasjon om arrangementer og
aktiviteter på olsvik-kirke.no

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 blir det felles sangstund. Ca. 17.20
blir det aktiviteter for barn i alderen 1-10 år.
Kl. 18.00 er det en enkel kvelds, før vi har
en liten kveldsavslutning kl. 18.15.

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

(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.

Konsert med Knut Anders
Sørum, Olsvik TenSing og
Olsvik AllStars
Formiddagstreff

2. april
«Elias Blix – liv og diktning». Kåseri av
Bjørn Sæle.
7. mai
Duoen Fiskaaen/Bøe. En musikalsk
rundreise gjennom mange kjente klassiske
stykker.
Formiddagstreffene 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
kirkekontoret.

Pasjonskonsert
Pasjonskonsert
i
skjærtorsdag kl. 18.00.

Olsvik

kirke

Vi gleder oss til å se deg!

Hjertelig velkommen!
Tid: Tirsdag 21. april kl 19.00
Sted: Olsvik kirke
Billetter: kr. 275/190 voksen/barn u. 12 år

Johann Sebastian Blum (cello) og Rune
Johnsen Klevberg (orgel) tar oss gjennom
en fin seanse med meditativ musikk for
pasjonstiden.
Konserten er støttet av Bergen kommune.

Olsvik Søndagsskole (Fra 3 år) Påskekonsert
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.

Tirsdag 21. april kl 19.00 inviterer Olsvik
TenSing og Olsvik AllStars til en kveld av de
sjeldne når MGP-vinner, Stjernekampvinner
og Totens egen Knut Anders Sørum inntar
Olsvik kirke, sammen med fantastiske Iver
Olav Erstad, som denne kvelden trakterer
både svarte og hvite tangenter. Med sin
fantastiske og kraftfulle stemme serverer
Knut Anders sanger i både soul, pop og
gospelsjangeren. Olsvik TenSing og Olsvik
AllStars skal krydre noen av sangene med
nydelig koring. Vi gleder oss og håper å
se deg der! Billetter kan kjøpes av korenes
medlemmer, på Ticketmaster og i døren.

Påskekonsert i Olsvik kirke søndag 19.
april kl. 19.00
Festlig sang og musikk i påsketiden.
Medvirkende: Loddefjord Sangforening,
dir. Felicity Burbridge Rinde, Brith Barsnes
Bjordal (sang), Rune Alexander Trygg
(trompet), Rune Johnsen Klevberg (orgel).
Inngang kr. 100
Konserten er støttet av Bergen kommune.

Menighetens vårtur
Menighetens vårtur blir torsdag 4. juni og
går til Bekkjarvik Gjestgiveri på Austevoll.
Bussen kjører fra Olsvik kirke kl. 10.00, retur
ca. 16.30–17.00. Påmelding til Brith Barsnes
Bjordal (905 24 773) eller kirkekontoret.

er i din kirke

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

Åpningstid: Torsdager kl. 12.00–14.00
26. mars, 23. april, 28. mai og 18. juni.

Konsert med Cecilie
Leganger og Johann
Sebastian Blum

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.

Rune og Johann Sebastian vil også framføre
flott musikk for orgel og cello.
Inngang kr. 100.

Sommerkonsert TenSing

Olsvik TenSings sommerkonsert «På
sporet» kan du se på Vannkanten lørdag
13. juni kl 19.00 og søndag 14. juni kl
13.00 og 17.00. 30-årsjubileet feires ved å
bruke gamle sanger, danser, fortellinger og
rollekarakterer i en nyskrevet historie. Dette
blir gøy og spennende! Billetter kr. 100/50.

Kulturskole

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.

Bibeltimer

31.mars 19.00
Thor Haavik, tidligere menighetspedagog
i Loddefjord: Oppstandelsen – Er det
historisk troverdig at Jesus sto opp igjen?
14. april 19.00
Sokneprest Arve Hansen Haugland: Luthers
lille katekisme, del 1
28. april 19.00
Professor ved NLA Paul Otto Brunstad:
Kolosserbrevet – Et brev til tro og
ettertanke., del 3

10. juni kl. 19.00 inviterer vi til konsert i
Olsvik kirke med Johann Sebastian Blum
(cello), Cecilie Leganger (piano) og Rune
Johnsen Klevberg (orgel).
Den tidligere håndballspilleren Cecilie
Leganger og Johann Sebastian Blum har i
lengre tid hatt et musikalsk samarbeid. På
denne konserten vil de fremføre nyskrevet,
stemningsfull
musikk
komponert
av
Leganger.

Det skjer, Loddefjord kirke:

Vi inviterer til temakveld:
16. april
Nådegavene, omtalt i 1. Kor 12, ved Annie
Schaug og sokneprest Gunnar Kolaas.
28. mai
Hva er misjon og hvorfor misjon, ved Svein
Høyseter.
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. Mer
informasjon finner du på hjemmesiden vår:
olsvik-kirke.no.

La oss be for
- Planleggingen av nytt Alfakurs
- Ansettelse av ny sokneprest
- Superonsdagene i vår
- De som sliter med rusavhengighet
- Det nye menighetsrådet
- Håndteringen av korona-utbruddet

12. mai 19.00
Sokneprest Arve Hansen Haugland: Luthers
lille katekisme, del 2
Etter bibeltimene blir det en enkel
bevertning. Alle hjertelig velkommen!

Internasjonal middag

Velkommen til internasjonal middag med
thai-mat 23. april.
Dette er tredje av tre internasjonale
middager i Loddefjord menighet. Målet er
at folk i bydelen vår skal bli bedre kjent.
Når det er internasjonal middag, dekker vi
langbord, spiser mat fra de vidt forskjellige
stedene vi kommer fra og lar praten gå. Vi
byr på lett program, spennende smaker og
godt fellesskap.
Sted: Loddefjord menighetshus,
Vadmyrveien 91.
Tidspunkt: kl 17.00
Frivillig pris: kr. 50 pr.pers/ 100 pr.familie.
Fint med påmelding noen dager i forveien
til Solvor på sgoygard@online.no eller 950
82 773.

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

KORONAVIRUS
Se oppdatert informasjon på olsvik-kirke.no

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.
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!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

