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En sokneprest takker av...
Etter 15 år som sokneprest i
Olsvik menighet trer Gunnar
Kolaas inn i pensjonistenes
rekker, og har sin siste
gudstjeneste 30. august. Vi
har bedt ham se tilbake på sin
tid som prest, og spurt om han
har noen siste «hyrdens ord til
hjorden» før han trer av.
– Hvordan har det vært for deg å
være sokneprest hos oss?
– Det har vært godt, utfordrende,
lekent, lærerikt og spennende.
Jeg har hatt god trivsel med
mine i disse 15 årene og er fylt
av takknemlighet. Fra jeg ble
ordinert til marinepresttjeneste
på Haakonsvern i 1980 har jeg
fått tjenestegjøre i 40 år som
prest i tre bispedømmer og i ulike
stillinger; først ungdomsprest i
Os, så menighetsprest i Skien, i
Porsgrunn, og Haslum i Bærum,
før jeg ble tilsatt i Olsvik og vi
flyttet tilbake fra over 20 gode år
på Østlandet.
Alle steder, med menneskene som lever
der, utfordrer ulike sider av meg. Overalt har
jeg fått gleden av å arbeide med diakoni,
ungdom og TenSing. Porsgrunn hadde
en sterk og nær arbeiderbevegelse med
Herøya kirke og interimskirke på Stridsklev
før nybygget kirke der. I Østre Bærum
var 50 % høyt utdannede akademikere,
politikere og næringslivsledere. Haslum
kirke fra 1190 er en varm, intim steinkirke
med 100 vielser i året, anvendelig
menighetshus inntil krematoriet og nydelig
kirkegård. Olsvik hadde mer drabantbypreg
i 2005 og jeg har fått utvikle meg mer som
leder, både som sokneprest og i de 5 årene
jeg var prost.
– Hva ønsker du for menigheten?
– Olsvik sokn har utviklet seg godt og består
i dag av et mangfold av trosutfoldelse med
givende medarbeidere i et aktivt kirkeliv.
Fortsett med modig kreativt arbeid til bruk
i kirken hele uken. Gi god plass og tid til
ro for vekst og hvile innimellom; det vokser
ingenting på det som ikke står i ro. Gi
hverandre nådepuls med trygghet for at du
hører til her. Vi har et godt, sammensatt,
nyvalgt menighetsråd, en faglig kompetent
og samarbeidende stab og er velsignet
med mange frivillige medarbeidere i ulike
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Bamsen er alltid klar, og tas frem når Gunnar får besøk av barn og babyer, blant annet i forbidelse med
dåpssamtaler.

arbeidslag her i soknet.
Kirkens liv vil på flere nivåer gå inn i
en fremtid med store endringer. Finn
hverandre, gi god plass og stå sammen.
Vi er et bekjennende, tjenende og
misjonerende kirkesamfunn, lokalisert
med Olsvik kirke for den Jesus Kristi
verdensvide Kirke. Som fellesskap hører
kirken kroppslig sammen med Jesus og
med hverandre, lokalt og internasjonalt.
Han er vintreet og vi er grenene i den
underlige enhet. Vi hører til samme kropp
og er hverandres lemmer. «Vi skal være
tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og
alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.
Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd
og holdt sammen av hvert bånd og ledd,
alt etter den oppgave hver enkelt har fått
tilmålt, så kroppen vokser og bygges
opp i kjærlighet.» (Ef. 4, 15–16) Jeg vil
ønske at dere fortsatt er åpne, rause,
imøtekommende og jordnære i møte med
alle mennesker.
– Er det noe du nå på tampen av tjenesten
vil si til menigheten?
– Hjertelig takk for at dere har gitt meg tillit,
tatt godt imot meg, bedt Gud velsigne alle
tilsatte, arbeidet trofast sammen og latt
meg dele disse gode 15 årene med dere.
Takk for at dere åpnet for tillit i samtalen og

lot meg være med dere i glade dager og i
tunge stunder. Alt har sin tid; vi har fått feire
i dåp, nattverd, vielser, lek, dans, sang.
Vi har fått dele død, sorg og tunge dager
underveis i stegene mot nye livsdager.
Kirkens nærvær og tilstedeværelse for
folket i Olsvik sokn vil vi sikre, arbeide med
og utvikle oss i. Jeg håper dere vil fortsette
med god gudstjenestefeiring og aktivt
handlende hverdagsliv i trosutfoldelsen.
Dere utfordres til å være nærværende,
frimodige og utholdende i diakonalt
arbeid, i tydelig forkynnelse og byggende
fellesskap. Utfra og utover de gitte rammer
regner jeg med at dere vil kjempe for at flere
mennesker og ressurser kan finne sin gode
plass i kirkens liv. Universell tilgjengelighet
og lave terskler er avgjørende for deltakelse
i Olsvik kirke. Vi er et relasjonsskapende
foretak innenfor Den norske folkekirke.
Alt virkelig liv er et møte. Et øyeblikk kan
forandre evigheten. Her på berget, i vår
teig av Herrens vingård, vil vi ære og tilbe
den treenige Gud, søke Jesus Kristus,
bygge fellesskap, leve enklere og fremme
rettferdighet.
Guds fred og velsignelse være med dere
alle.
Tekst: Randi Magnussen/Gunnar Kolaas
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

...og vi takker tilbake
Takknemlighet,
trygghet og glede!
Arthur Pilskog,
menighetsrådsleder

«God
morgen!
God
morgen!» Slik synger sokneprest Gunnar
ofte før gudstjenestene begynner.
Det er et overraskende innslag, og et
utrykk for den trygghet han innehar. Vi
tenker med takknemlighet på måten han
feirer gudstjenestene på, det skaper en
atmosfære av trygghet og glede.
Vi setter pris på hans klare og solide
forkynnelse både i prekener og bibeltimer.
Han er trofast mot Guds ord. Han liker å
undervise, og deler sin kunnskap med en
god formidlingsevne.
Sokneprest Gunnar er nær både i glede og
sorg. Hans avslappede væremåte skaper
trygghet og trøst. Spesielt i begravelser.
De som har vært med i sorggruppene han
har ledet, understreker at han er god til å
lytte og forsiktig og klok i sin ledelse. De er
takknemlige for å ha vært med på gruppen,
og for å ha fått hjelp i en tung tid.
Dåpsfamiliene er glade for hvordan han
ser og inkluderer dem. «Her står vi ved
porten til Guds himmel!» erklærer han
stående ved døpefonten når han inviterer til
dåpshandlingen.
Gunnar er en mann med humor og smil, og
en rask replikk. Han formidler sin tro uten å
kreve, og legger budskapet frem på en måte
som får oss til å se at dette er verdifullt. Han
varierer sin formidling etter hvem som er til
stede, enten det er i høytidelige høymesser
eller familiegudstjenester med en friere
liturgi.
Gunnar, det er mange som setter
pris på deg. Du er en medvandrer og
medmenneske. Du ser de fleste og er flink
til å huske navn. Vi tar imot din oppmuntring
og utfordring til å være et aktivt lekfolk.
Håper du ikke blir overrasket over det som
er skrevet her, men at du tvert imot har fått
disse og liknende hilsener og kommentarer
flere ganger underveis i løpet av dine år her
i Olsvik menighet.
Kort sagt – vi kommer til å savne deg.
Lykke til videre i livet.

Menighetsbyggeren Gunnar
Lars Kristian Stendahl Gjervik,
tidligere menighetsrådsleder

Jeg var heldig og fikk
sitte i menighetsrådet i 10 år, og jobbet
ekstra tett med Gunnar (og tidligere adm.
leder Bjarne Andersen) som ledertrio i 6
år. Det var meningsfullt, arbeidsomt og
ikke minst gøy. Jeg opplever at Gunnar
har noen viktige styringsverdier i sin
tilnærming til hvordan være kirke. Jeg
vil trekke fram tre momenter. (Dette
kun pga. plassmangel, da omtale av din
innsats passer best i en samtale på en
langweekend, Gunnar!)
Folkekirke med lav terskel
Kirken skal være åpen og inkluderende.
Her skal det være godt å komme slik
man er. Ingen fromhet eller fjonghet er
nødvendig. Derfor har mange fått deltatt
i gudstjenestelaging, kommet til åpen
barnehage, blitt sett som dåpsfamilier
og deltatt i mange ulike konfirmant- og
trosopplæringsgrupper. Her står også ditt
engasjement rundt kirken som kulturaktør
sentralt. Mer kirke i kulturen og mer kultur
i kirken. Kunst og kultur bygger på en
særlig måte bro mellom kirke og samfunn.
Gjennom alle de fantastiske årene med
Kunst- og kulturuken, Olsvikutstillingen,
konsertprogram og utsmykning av blant
annet Kjell Nupen, har du vært med på å
åpne opp kirken for folket i bydelen. Du
har på en særlig måte bygget bro mellom
kunsten og troen.
Diakoni
Du er en diakoniens mann. Da du begynte
i Olsvik hadde menighetsrådet ønske om
styrket diakonal innsats. Mange i bydelen
har utfordringer som kirken bør engasjere
seg i. Fattigdom, ensomhet, psykiske
utfordringer, men også klima, miljø og
bærekraft. Diakonien ligger som en rød
tråd i det du har gjort. Gjennom å skape en
mer åpen og inkluderende kirke med ulike
møteplasser for mennesker gjør kirken en
forskjell i lokalsamfunnet. Det skal også
nevnes at du har vært med på å legge til
rette for at menigheten nå har til sammen
200% diakonstillinger fordelt på tre
personer. Riktignok er 150% i samarbeid
med Loddefjord, men vi jobber i et felles
prosjekt med felles ungdommer i bydelen.
Soknediakonstillingen som menigheten har
finansiert selv i over 10 år skulle vi gjerne

sett ble bygd på til en 100 % stilling. Vi får
fortsette å jobbe og be.
Frivillige og folkevalgte
Å ha en leder som heier på initiativ som
kommer nedenfra i organisasjonen er
avgjørende for utvikling. Det er en trygg og
bærekraftig lederstil. Du har vært forbilledlig
i møte med sprelske ideer. Det være seg
Rolling Magazine, juletrær, utsmykning,
bruk av kirkerommet, konsertprogram,
egen kirkebenk på Vestkanten, drivein gudstjeneste eller drop-in dåp og
planarbeid. Du får det til å passe inn, og
du ivaretar menneskene rundt deg. Du kan
være stolt av ditt arbeid i Olsvik. Som en
gartner har du både sådd og høstet. Men
ikke minst, har du vist oss andre hvordan
det kan gjøres. Din arv kommer til å leve
lenge. På vegne av oss alle tusen takk
Gunnar!

Ungdommens
Gunnar
Anette Hermansen, dirigent i
Olsvik TenSing

Kjære Gunnar, vi vil takke
deg for at du har engasjert deg så mye i
ungdomsarbeidet. Ungdommen er utrolig
glad i deg og kommer virkelig til å savne
deg når du nå går inn i pensjonistenes
rekker. Vi opplever deg som et varmt og
åpent menneske. Du ser alle, kjenner alle
ved navn, er lett å snakke med og oppriktig
interessert i å bli kjent med oss. Din humor,
glimt i øyet og sangglede har vi virkelig satt
pris på. Du har vært støttende og latt oss
få stort spillerom til å utfolde oss kreativt.
Vi har hatt stor glede av å samarbeide med
deg. Du har en unik formidlingsevne som
treffer alle aldre.
Tusen takk for alle klemmer, gode
samtaler, gøye gudstjenester og turer du
har vært med på. Vi ønsker deg lykke til
med pensjonisttilværelsen og håper at du
vil holde kontakten og dukke opp når vi
fortsetter med våre små og store sprell.
Du skal ikke se bort ifra at det vil komme
spørsmål om du vil gjøre små comeback
fra alle dem som regner deg som sin prest,
og som drømmer om at du skal vie dem
eller døpe barna deres når den tid kommer.
Du er best!
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Alene mot verden
Har du noen gang kjent deg alene mot
verden? Forhåpentligvis ikke like mye
som Athanasius, biskop av Alexandria i
Egypt. Et av hans tilnavn var Athanasius
Contra Mundum, «Athanasius mot hele
verden». Hele fem ganger ble han sendt i
eksil; fire ulike keisere tok bispeembetet
ifra ham.
Var Athanasius en person som ønsket
seg strid og kamp? Ingenting tyder på det.
På 300-tallet da han levde var det en dyp
konflikt i kirken rundt hvem Jesus var. Var
Jesus guddommelig på samme vis som
Faderen? Og i så fall, kunne han være sant
menneske?
Kilder fra samme tid forteller at Athanasius
allerede som barn lekte dåp på stranden, i
rollen som biskop og med rett liturgi. Som
tredveåring var han utdannet og klar til å
ta over da den daværende biskopen ble
dødssyk. Hva gjorde Athanasius? Han
rømte unna og prøvde verge seg mot
kallet. Ante han hvor vanskelig det hele
kom til å bli?
Kirken ønsket Athanasius, og den unge
mannen ble biskop og patriark i kirken.

Siden da fikk han knapt en rolig stund. 45
år som biskop, 17 av dem på flukt.
Hva gjorde at Athanasius var villig til å være
alene mot verden? Mot mektige keisere og
fraksjoner i kirken?
Athanasius trodde sannheten var viktig,
at det handlet om frelsen. Derfor kunne
han ikke inngå kompromiss. Han måtte
holde fast på treenigheten, på at Jesus
var av samme vesen som Faderen, og på
inkarnasjonen, at Gud var kommet som
menneske av kjøtt og blod. Uansett hva det
måtte koste han personlig.
Jeg håper du ikke opplever deg alene mot
hele verden! Og som en hovedregel forteller
Bibelen at Gud har kalt oss til fred. «Hold
fred med alle, om det er mulig, så langt det
står til dere», står det i Romerbrevet.
Fred med alle, om det er mulig. En tydelig
retning som pekes ut om å leve i fred med
andre. Samtidig er Bibelen realistisk på at
det ikke alltid er mulig.
Det kan være som i historier om Athanasius,
der sannheten står på spill. Om det å verne

andakt
seg mot vrang lære ender i konflikt, da får
det heller gjøre det. Å være sannheten tro i
kjærlighet når det handler om det sentrale
i troen.
Andre ganger kan det være på det
menneskelige plan. Du ønsker fred, men blir
utsatt for manipulasjon, intriger, baktalelse
eller misunnelse. Gå gjerne noen ekstra
runder for å ta vare på relasjonen. Men
på et tidspunkt må du ta vare på grensene
dine, kanskje trekke deg unna, kanskje
snakke tydelig. «Hold fred med alle så langt
det står til dere», sier Bibelen, men det
er ikke alltid det står til deg, ikke alltid det
er mulig. Når du vet du har gjort ditt for å
skape fred, kan du trekke deg tilbake uten
å kjenne skyld. Bibelen er realistisk, den
sier «om det er mulig», ikke «uansett».
Athanasius fikk tilnavnet «mot hele verden».
Likevel, han opplevde også vennskap og
mennesker som beskyttet han. Jeg håper
du også opplever fellesskap som er gode å
være i. Der det er plass for deg.

Tekst: Heidi Merete Baird

Min salme
Denne gangen vil jeg skrive om salme
nr. 818, «O bli hos meg».
Denne salmen sier noe om hvor liten og
forsvarsløs vi mennesker er, og vi vet det.
Hvert døgn blir det kveld og natt, for hver
og en av oss opplever vi at livet ebber ut.
Det gjelder våre nære og kjære, og til slutt
oss selv. Vi dør fra våre barn og barnebarn,
og det gjør så usigelig vondt. Men Jesus
har seiret over døden, står det i salmen:
«Du som har seiret, Herre, bli hos meg!»
Vi som tror at Jesus er Guds sønn, og at
han døde og overvant døden for vår skyld,
vi lærer at vi er frelst av tro alene og kun tro.
Dette er selve hovedpoenget i vår religion.
Adam, den ene som falt og ga synden til
alle mennesker, og Jesus, den ene som
stod opp ga tilgivelse og evig liv til alle.
«Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei.»
Livet her på jorden er omskiftelig. Noen
mennesker sliter mer enn andre, sånn er
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det jo, men ingen forlater vel livet uten arr
og skrubbsår: «o du som ei forandres, bli
hos meg!»
Jesus på korset er alle kristnes håp. Høsten
kommer, og vinteren er hard og brutal.
Likevel – det følger en ny vår og sommer
hvert eneste år:
«O la meg se ditt kors i dødens gys,
driv mørket bort og vær meg livets lys!
Da skinner morgenrøden på min vei.
I liv og død, o Herre, bli hos meg!»

O bli hos meg! Nå er det aftentid,
og mørket stiger – dvel, o Herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger ei,
du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!
Snart svinner livets dag, det kvelder fort,
og jordens lys alt mørkner og går bort,
forandrings skygge følger tro min vei o du som ei forandres, bli hos meg!
Hver time trenger jeg din sterke vakt,
kun for din nåde viker mørkets makt;
hvor skal jeg vandre trygt foruten deg?
I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg!
Når du velsigner, ei av frykt jeg vet,
sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet.
Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei.
Du som har seiret, Herre, bli hos meg!

Tekst: Randi Magnussen

O la meg se ditt kors i dødens gys,
driv mørket bort og vær meg livets lys!
Da skinner morgenrøden på min vei.
I liv og død, o Herre, bli hos meg!

Lederens
hjørne

ved menighetsrådsleder
Arthur Pilskog

Menighet under pandemien
Våre ansatte har måttet innrette seg
etter de retningslinjer myndighetene
har pålagt alle deler av det norske
samfunn. Tydeligst har vi merket at det
ikke har vært gudstjenester og andre
arrangementer der alle kan samles. De
som har hatt begravelser i sin familie, har
spesielt merket de vonde konsekvensene
av dette. Bryllup og dåp har blitt utsatt.
Konfirmasjonsgudstjenestene
likeså.
Datoer for årets konfirmasjoner er satt til
september.

Staben av de ansatte og menighetsrådet
har hatt god hjelp av internett, det blir
likevel en mager trøst når vi tenker på
den isolasjon vi har opplevd, og savnet
av det å kunne møte hverandre.
Men det har dog blitt tatt noen viktige
avgjørelser i menigheten i løpet av
denne perioden.
Vi har ansatt en ny administrasjonsleder. Jessica Kerr vil begynne i Olsvik
18. august. Hun vil bli presentert i neste
menighetsblad. Hun er 27 år, og har
arbeidet som administrasjonsleder blant
annet i Løvstakksiden menighet.
Vi har også ansatt ny sokneprest.
Vi ønsker Martin Aalen Hunsager
velkommen til høsten. Dato for oppstart
er ikke fastsatt. Martin er 40 år og
har arbeidet de siste 11 årene som
kapellan i Åsane menighet. Nåværende
sokneprest Gunnar Kolaas vil ha sin siste
gudstjeneste her i Olsvik 30. august.
Menighetsrådet

har

hatt

møter

via

internett. Slik har også arbeidsutvalget
kunnet holde kontakten. Telefon og
direkte kontakt har også blitt benyttet.
Midt opp i dette har vår vikarierende
administrasjonsleder Jon F. Nævdal
holdt i trådene. Han slutter hos oss
etter avviklet sommerferie. Vi takker
ham for hans viktige innsats i vår
menighet. Det har vært utforende under
de høyst spesielle forhold menigheten
har opplevd. Vi ønsker ham lykke til, og
Guds velsignelse i sin fremtidige tjeneste
i BKF her i Bergen.

Nå
til å er de
bli
kon

I sommer blir det som tidligere år, slik
at gudstjenestene veksler mellom
Loddefjord og Olsvik annen hver søndag.
Se prekenlisten.
Vi ønsker alle i Olsvik menighet en riktig
god sommer. I år, mer enn noen gang,
er det helt klart et alvorlig ment ønske, og
ikke bare en floskel vi kommer med, for
pandemien minner oss om at det er noe
vi ikke kan regne som selvsagt.

Velkommen til et annerledes
konfirmantår
Tirsdag 9. juni kl. 17.00 gikk startskuddet
for det nye konfirmantkullet. Da
hadde vi kick-off med informasjon om
konfirmantopplegget og presentasjon
av de ulike gruppene og deres ledere.
Vanligvis er kirken full av spente og
forventningsfulle ungdommer på denne
første samlingen. Men slik ble det ikke
denne gangen. Siden det ikke er lov å
samles mer enn 50 personer samtidig
valgte vi å gjøre samlingen digital.
Hvordan korona-situasjonen vil prege
konfirmantopplegget det kommende året er
vanskelig å forutsi, men at det ikke blir som
vanlig er ganske sikkert. Vanligvis har vi
konfirmasjonspresentasjon i begynnelsen
av september. Men da skal vi gjennomføre
konfirmasjonene som skulle vært i mai.
Vi planlegger presentasjon av samtlige
konfirmanter og foreldremøte søndag 25.
oktober. Om dette lar seg gjennomføre,
eller om vi må tenke alternativt, må vi
komme tilbake til når vi vet mer.
Det desiderte høydepunktet for de fleste

konfirmantene er nok
leiren. Olsvik TenSing
har i «alle år» reist på
leir til Dyrkolbotn første
helgen i høstferien.
Hvordan dette blir nå er
et åpent spørsmål. De
andre leirene er planlagt
over nyttår, så det er
forhåpentligvis
større
sannsynlighet for at de
kan gå som planlagt.
Vi fortsetter samarbeidet
med
Loddefjord
menighet. Det betyr
at konfirmanter fra Olsvik kan delta
på konfirmantklubb i Loddefjord og
konfirmanter fra Loddefjord kan velge
Olsvik TenSing. Vi samarbeider også om
Sjømannskirke-gruppene.
Alle planene vi legger for
konfirmantåret er med
endringer. Vi ber derfor
for at ikke alt blir som vi

det kommende
forbehold om
om forståelse
har tenkt, men

håper likevel at vi kan klare å skape gode
fellesskap og gi konfirmantene gode
opplevelser og muligheter til å bli bedre
kjent med kirken og sitt forhold til troen.

Tekst: Hans-Petter Dahl, kateket 1
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Bli med på Alpha-kurs i høst!
Høsten 2020 har vi på nytt gleden av å
invitere til Alpha-kurs i Olsvik kirke.
Alpha-kurs er for alle, enten du regner deg
som kristen eller ikke. Er nysgjerrig på hva
kristendommen handler om, eller hva den
sier om livets store spørsmål? Vil du børste
støv av barnetroen, eller vokse i den aktive
troen du allerede har? Kanskje du er ny i
menigheten, eller bare ønsker et fellesskap
hvor vi sammen kan snakke om livets
viktige spørsmål i lys av kristen tro og bli
kjent med Bibelen som Guds ord?
Alpha-kurs er oppslukende foredrag,
imøtekommende fellesskap og fortrolige
samtalegrupper, og passer for alle, selv om
du ikke er aktiv i menigheten. Inviter gjerne
med deg en venn eller to!
I Bjørgvin har mange menigheter arrangert
Alpha-kurs, og flere har arrangert dem om
og om igjen. Olsvik menighet har tidligere
arrangert Alpha-kurs både sammen med
Loddefjord og alene.
Mange har erfart at forkynnelsen/
undervisningen og fellesskapet skaper nytt
liv i troen. I Alpha kan du delta med det
engasjementet du vil – lederne vil sørge for
at du trives.
3. september kl. 19.00 inviterer vi til åpen
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introduksjonssamling med middag for alle
som er nysgjerrig på hva dette er. Tema
for kvelden vil være «Kristendommen kjedelig, usann og irrelevant?»
Dette er en kveld som gir deg mulighet til
å invitere med noen du tror kan ha glede
av å delta på et Alpha-kurs. Kurset vil
foregå torsdager kl. 19.00–21.30. Vi spiser
kveldsmat sammen, synger sammen, har
undervisning og deretter samtalegrupper
før vi møtes til felles avslutning i
kirkerommet.
Kurset arrangeres i samarbeid med
Normisjon region Hordaland, som stiller
med flere av foredragsholderne. I tillegg vil
representanter fra vår menighet delta.
Vi håper mange vil delta på Alpha-kurset –
både for å bli bedre kjent med Bibelens ord
til oss, og for å bli bedre kjent med andre i
Olsvik menighet, og slik kunne kjenne seg
som en del av fellesskapet en menighet
kan være. Vi vil også invitere noen av våre
søstermenigheter til å delta.
For planleggingens del ønsker vi at du gir
beskjed om at du blir med, gjerne innen
1. august, ellers så snart du kan etter
dette. Påmelding og spørsmål sendes til
kateket Hans Petter Dahl (hd268@kirken.
no, 971 67 683) eller Liv Berit Pilskog

(livberitpilskog@bkkfiber.no, 982 39 277)
som sammen har ansvar for planlegging og
gjennomføring av kurset i Olsvik. Du finner
for øvrig også noe informasjon om Alphakurs på Alpha Norge sine hjemmesider,
norge.alpha.org/about.
Velkommen til å delta!

Vil du hjelpe til?
Vi trenger gruppeledere for samtalegrupper,
noen til å lage kveldsmat og noen til å spille
og synge.
Noen vil få konkret henvendelse av oss
med spørsmål om å bidra. Vi håper dere
sier ja til dette. Men vi kjenner ikke alle, og
vil derfor gjennom bladet invitere nettopp
deg til å bidra med det du kan og vil. Alle
som har en oppgave under kurset blir med
på en undervisningskveld 28. august. Vi
håper du blir med!
Red.anm.: Det tas forbehold om endringer
pga. korona-situasjonen. Følg med på
olsvik-kirke.no.

Tekst: Hans-Petter Dahl/Liv Berit Pilskog

Hva har Alpha-kurset betydd for deg?
Fem tidligere deltakere deler sine tanker om forrige Alpha-kurs i Olsvik kirke.

Therese

Maren

Eli

Alphakurset
har
betydd
veldig mye for
meg. Jeg er
en person som
alltid har vært
søkende
og
undrende
til
meningen med
livet. Da jeg
første gang fikk
høre om Alphakurset var jeg i
en tid hvor jeg
hadde bestemt
meg for å sjekke ut ulike trosretninger.
Koret mitt, Colla Voce, skulle synge på
åpningen av siste Alpha-kurs, og jeg fikk
vite at vi kunne melde oss på – dette traff
meg veldig og jeg visste at her måtte jeg
bare gripe sjansen. (Kanskje Gud hadde en
finger med i spillet her, hehe.)

Det å delta på
Alpha-kurset
har gitt meg
mye.
Jeg
har fått treffe
mennesker
som nå har blitt
en viktig del av
livet mitt. Det
å få lov til å
«komme som
jeg er» uten den
samme kristne
bakgrunnen
som mange av
de andre deltakerne er viktig for meg. Og
selv med annen bakgrunn føler jeg meg
godt tatt i mot. Jeg ønsker å lære mer, og
blir nok med på neste Alpha-kurs også.

Jeg har vært
med
på
to
Alpha-kurs
tidligere
og
gleder meg til
neste
gang.
Kurset passer
for alle som
har lyst til å
være med og
tenke
høyt
sammen med
andre rundt liv
og død, tvil og
tro. Alle har
vi noe å bidra med; erfaringer som vi har
gjort oss i livet, og spørsmål som vi ønsker
å få andres synspunkter på. Bibelen er en
spennende bok, og i kurset undersøker vi
hva den kan lære oss.

Kristine

Karen

For meg var
dette porten til
min kristenlivs
trygghet! Jeg
kjente på varme
og
stødig
veiledning.
Jeg og min
mann
møtte
mennesker
som oppriktig
ønsket å vise
oss vei, og
som hadde tid
til å undre med
oss. Så du skal ikke se bort ifra at vi blir
med på neste kurs! På dette kurset traff jeg
mennesker som nå står mitt hjerte nært, og
som vi nå er så heldige å ha bibelgruppe
med.

Jeg som har følt meg som en som er på
utsiden av kirken har fått delta på Alphakurs. Jeg har blitt kjent med Bibelen og
mennesker som har en trygg tilhørighet
som kristne. På en fin måte har jeg fått
være med og lære mer om det som er
skrevet i Bibelen, og erfart at det å få være
i kirken ikke er så skummelt. Jeg er veldig
takknemlig for inngangsporten Alphakurset har bidratt med for meg. Jeg gleder
meg til å treffe kjente og nye som ønsker å
bli med på Alpha-kurset.

Alpha kurset tok for seg ulike tema som
«Hvem er Jesus», «Hvorfor døde Jesus»
og «Hvorfor og hvordan lese bibelen».
Etter kurset ble det opprettet bibelgrupper
slik at vi kunne holde kontakten videre
med Gud i sentrum. Dette hadde jeg heller
aldri vært med på før – så jeg har følt meg
virkelig velsignet, og har fått en ny indre ro
og trygghet.
Jeg anbefaler Alpha-kurset på det sterkeste
til alle – det har endret mitt liv. Gud velsigne
dere!

Tekst: Hans-Petter Dahl/Liv Berit Pilskog
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Hvor er Gud i koronaens tid?

«Husk at uansett hva som skjer, har
Gud enten forårsaket det eller kunnet
stoppe det om han hadde villet.» Slik
lød en Twitter-melding fra ateisten
Ricky Gervais. Mange kristne kan
sikkert gjennomskue at dette ikke er
god religionskritikk, og bygger på en
gudsforståelse de færreste deler. Men
likevel sitter nok mange med spørsmål
om hvor Gud er i denne tiden. «Er
koronaviruset en straff fra Gud? Hvis
ikke, hvorfor tillater egentlig Gud
dette?»

Det er ingen enkle svar – heller ikke å
fjerne Gud fra ligningen. Kristne tilbys
ikke en løsning på det onde i verden,
men delaktighet og håp. Og selv i en
verden hvor lidelse og død plutselig har
kommet ekstra nært, kan kristne snakke
selvsikkert og troverdig om håp.

Koronaviruset konfronterer oss alle med
lidelsens problem. Kirker stenges, og
mange spør seg hvor Gud er, om han i det
hele tatt er der. Husk at de som har det
vondt først og fremst trenger vår kjærlighet
og omsorg, ikke skarpsindig teologi og
filosofi. Men i tider som disse kommer
likevel de store spørsmålene til overflaten
og krever å bli tatt på alvor.

Lidelse er ikke bare negativt
Om du ved et uhell tar hånden på en varm
plate, så trekker du den raskt tilbake.
Smerten har beskyttet deg fra skade. Ja,
selv smerte med viten og vilje kan være en
god ting – bare spør toppidrettsutøveren.
Lidelse kan også forme oss på positive
måter. Foreldre kan velge å la barnet gå
gjennom vonde erfaringer fordi de vet at
det vil gagne barnet til slutt.

Ingen har endelige svar på de store
spørsmålene. Ikke jeg heller. Så tenk heller
at vi sitter på en kafé (en uvant tanke når
dette skrives) og slår av en prat om dette
over en kopp kaffe. Eller te, om du vil. Jeg
tar gjerne en kopp te.
Gamle problemer
Etter å ta tatt den første slurken av teen
min (og brent tungen, som vanlig), sier jeg
at dette i alle fall ikke er et nytt problem.
Allerede flere hundre år før vår tidsregning
sa den greske filosofen Epikur: «Er Gud
villig til å forhindre ondskap, men ikke i
stand til det? Da er han maktesløs. Er han
i stand til det, men ikke villig? Da er han
ondskapsfull. Er han både i stand til det og
villig? Hvor kommer da ondskap fra?»
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Du ser spørrende på meg over kaffekoppen.
Hvordan det? Jeg tar min siste slurk på en
stund, og begynner å fortelle om lidelsens
natur, syndefallet, og Gud som er midt i vår
lidelse.

Dessuten er ikke alt så ødeleggende som
vi tror. For hver type virus som er skadelig,
er det hundrevis som ikke er det – ja, som
sågar er nødvendig for vår eksistens.
Eller ta jordskjelv. Bevegelsene i jordens
kontinentalplater
balanserer
jordens
land- og vannmasser, regulerer jordens
temperatur, og er med på å holde oppe
jordens beskyttende magnetfelt. Vi er helt
avhengig av mekanismene som dessverre
også kan føre til ødeleggende jordskjelv.
Men jeg hører deg spørre: Kunne ikke Gud
ha laget en verden uten skadelige virus?
Platetektonikk uten jordskjelv? Elektrisitet
som ikke gir støt? Ild som ikke brenner?

Vel, biskop Halvor Nordhaug trodde ikke
det, i et nylig foredrag om nettopp det
ondes problem. Hadde det vært mulig,
ja, så hadde det vært verdenen vi hadde
levd i. Gud har laget et lovmessig univers
– et univers som følger naturlover. Det
må det nesten gjøre, sa biskopen, for at
vi skal kunne forutsi konsekvensen av
våre handlinger, og derfor kunne elske vår
neste. Det hadde vært vanskelig å ta gode
valg om det ikke var en klar sammenheng
mellom årsak og virkning. Det er klart Gud
kan gripe inn, og det gjør han av og til,
men skulle han gjort det overalt og alltid,
så hadde jo naturens lovmessighet vært
en saga blott. Slik forstod jeg biskopens
poeng, i alle fall.
Guds straff?
Jeg tar en slurk te mens den ennå har litt
lunk i seg og tenker på hva jeg skal si om
syndefallet, og du benytter anledningen
til å skyte inn et spørsmål: «Kan
koronaepidemien være Guds straff?»
Nei, det kan vi ikke si. Bibelen gjør det
tydelig at om noen er utsatt for alvorlig
sykdom eller ulykke, så betyr ikke det
nødvendigvis at de er skyldig i alvorlige
synder. Se for eksempel Jobs bok, Joh 9,
1–3 og Luk 13, 1–5.
Det betyr så klart ikke at Gud aldri kan gjøre
noe slikt. Men vi har ikke fått autoritet til å
tolke lidelse som Guds straff. Derfor må vi
ta avstand fra påstander om at katastrofer
er Guds straff.
Men – og dette er viktig – vi må også ta
avstand fra dem som hevder at Gud ikke
har noe som helst å si oss gjennom denne
pandemien. Gud kan bruke kriser til å si

noe, selv om han ikke med egen hånd har
ført dem over oss. C. S. Lewis sa det fint:
«Smerte insisterer på vår oppmerksomhet.
Gud hvisker til oss i vår glede, snakker til
oss i vår samvittighet, men roper til oss i
vår smerte. Det er hans megafon for å
vekke en død verden.»
Pandemien skaper isolasjon, og setter
dermed i skarp fokus hvor godt det er å
være sammen. Pandemien minner oss
om at vi alle skal dø en gang, og gjennom
dette kan den føre oss tilbake til den Gud
mange lenge har ignorert, som selv ble
menneske og led – for å få oss tilbake i et
sunt fellesskap med seg, og for å føre oss
inn i en ny og herlig verden etter døden.
Da vil det, trass all lidelsen, ha kommet
noe svært godt ut av denne situasjonen.
Syndefallet
Men hvorfor er verden så uperfekt, selv om
Gud er perfekt og allmektig? Vi kommer
ikke utenom syndefallet når vi skal forklare
det. Synd er å søke etter vårt eget beste
og hevde vår vilje opp mot Guds vilje – at
skapningen setter seg over, «vet bedre»,
enn Skaperen. «La din vilje skje, så lenge
det passer med mine planer.»
Syndefallet hadde innvirkning på hele
skaperverket. Dette er både vesentlig og
vanskelig. Tenk deg en egenrådig roer som
nekter å ro på riktig måte. Han ødelegger
for alle de andre i båten, og kan sågar også
skade selve båten. (Analogier griper aldri
det hele, men man må prøve.)
Vi er skapt til å kjenne Gud som vår Far og å
nyte og ta vare på skaperverket etter Guds
lover. Det gikk ikke lang tid før det feilet,

og skaperverket – det som opprinnelig var
«svært godt» – ble på noen vis ødelagt. Og
Gud veiver ikke bare med en tryllestav for
å fikse det: Vi er en del av problemet, og
er også kalt til å være en del av løsningen.
Vi kan likevel stole på Gud
Teen min er visst blitt kald. Det er helt greit
– sånn går det gjerne i gode samtaler.
Vi kan debattere i det uendelige hva en god,
kjærlig og allmektig Gud burde, skulle eller
kunne gjort, uten å finne et godt svar. Vi må
heller stille et annet spørsmål: Finnes det,
trass verdens ufullkommenhet, bevis for at
det finnes en Gud vi kan stole på?
Her må vi svare et rungende og tydelig
«JA!» For Gud er ikke fremmed for vår
lidelse; han står ikke utenfor og ser på. Gud
ble selv menneske av kjøtt og blod, og led
og døde på korset for å bringe oss tilbake i
god relasjon med Ham i hans oppstandelse.
Den kristne Gud ikke bare kjenner til, men
har kjent og kjenner vår smerte og lidelse.
Hebr 4, 15: «For vi har ikke en øversteprest
som ikke kan lide med oss i vår svakhet,
men en som er prøvet i alt på samme måte
som vi». Gjennom korset og oppstandelsen
har Gud vist at han er spesialist på å snu
vondt til godt, fortvilelse til håp, død til liv.
En kristen er ikke en person som har
løst lidelsens problem, men en som
elsker og stoler på Gud, som har lidd for
oss.
Husk evigheten!
Vi reiser oss og takker hverandre for
samtalen, og jeg avslutter med at vi må
huske evighetsperspektivet. Gud er ikke
primært er opptatt av å redde våre jordiske

liv, men våre evige sjeler. «Jeg mener at
det vi må lide i den tiden som nå er, ikke
kan regnes for noe mot den herligheten
som en gang skal åpenbares og bli vår.»
(Rom 8, 18) Og senere: «For jeg er viss på
at verken død eller liv … skal kunne skille
oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus,
vår Herre.» (Rom 8, 38–39) Paulus hadde
opplevd mye lidelse, og visste godt hva han
snakket om.
Uansett hvor nådeløst døden kommer til
dem som minst fortjener det, så er ikke det
slutten. «Nå ser vi i et speil, i en gåte, da
skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg
stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut»,
heter det i 1 Kor 13, 12. Jeg lurer: Hvis
sløret mellom den synlige og den usynlige
verden ble trukket tilbake for et øyeblikk, og
vi kunne se hvordan våre kjære som har
gått bort, har det nå – kan det da tenkes,
i lys av det vi vet om Kristus, at alle våre
bekymringer om Guds håndtering av
situasjonen umiddelbart ville forsvunnet?
Jeg tenker det.
Gud er med oss i vår lidelse hver dag,
og led selv som menneske for å redde
oss til et evig liv sammen med Ham. Det
er kjernen i hvorfor kristne, også i denne
situasjonen, kan sette sin lit til Gud og
bevare håpet.
Du kan finne mer om temaet i boken
«Where is God in a Coronavirus World?» av
John Lennox, videoer fra YouTube-kanalen
«Unbelievable?», og NRKs morgenandakt
29. april.
Tekst: Christer van der Meeren
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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

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
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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

Reina Louise Reinholdtsen Gjellestad
Sofie Quevedo Johnsen
Mathias Dvergsdal Storøy,
Loddefjord kirke
Sebastian Jakobsen Tilrem
Tora Andersen
Ingrid Jacobsen Sommer
Alva Valeria Kalsås Solsvik
Angelika Thistel Færevaag Clausen,
Mariakirken
Caspian Essajee Vevatne, Birkeland kirke
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

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

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
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

døde
Aase Folgerø

Torstein Torgersen
Trond Willassen
Mary Andersen
Ingolf Nilsen
Gunnar Gabrielsen
Gunvor Larsen
Bernhard Oppedal
Britt Katharina Tambert Eriksen
Sølvi Nansy Risøy Øvstegaard
Alf Ingvaldsen
Gabriel Severin Aase
Astrid Johansen
Bjørn Ragnar Werkland
Vidar Andre Hansen
Tore Yngve Doksæter

offer
Informasjon om offer som har kommet
inn i løpet av koronautbruddet kommer
i neste blad.

Gudstjenester og arrangementer
Se olsvik-kirke.no for oppdatert informasjon
Denne våren har de fleste arrangementer
og gudstjenester måttet utsettes eller
avlyses. Samfunnet begynner gradvis å
åpnes igjen, men når dette skrives er det
fremdeles usikkert hvordan sommeren
og høsten vil bli seende ut.

Avskjed for sokneprest
Gunnar Kolaas

Vi henviser derfor til nettsiden vår, olsvikkirke.no, for oppdatert informasjon om
gudstjenester og arrangementer. Vi ønsker
likevel å løfte frem følgende, med forbehold
om endringer.

Konsert Leganger/Blum

Søndag 30. august er det samlingsgudstjeneste. Dette blir den siste
gudstjenesten til sokneprest Gunnar
Kolaas. Mer informasjon kommer på
nettsiden

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

I høst blir det
formiddagstreff følgende
datoer. Gjester er ennå
ikke bestemt.

Vi møtes i kirkerommet kl. 12.00. Det blir
enkel servering pga. smittevern.
Trenger du skyss, ta kontakt med
kirkekontoret eller Brith Barsnes Bjordal på
905 24 773.
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Kulturskole

1. oktober, 5. november og 3. desember.

Årgang 36. Utgiver: Olsvik menighetsråd

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

Tirsdag 15. september prøver vi igjen! 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 på tangenter. Med sin fantastiske
og kraftfulle stemme serverer Knut Anders
sanger i både soul, pop og gospelsjangeren.
Billetter koster kr. 275/190 (voksen/
barn u. 12 år) og kan kjøpes av korenes
medlemmer, på Ticketmaster og i døren.

3. september,
andakt ved diakon Heidi Merete Baird.

Nr. 2 2020

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.

Konsert med Sørum

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.

La oss be for
•

At vi ikke må miste motet og
håpet i en vanskelig tid

•

At Korona-utbruddet må
lære oss å ta bedre vare på
hverandre og jorden vår

•

De som er blitt permitterte
eller har mistet jobben

•

Om kreativitet for menighetens ledelse i denne tiden

•

Nok påmeldte og gruppeledere til høstens Alfakurs

•

Vår nye sokneprest Martin Aalen Hunsager

•

Vår nye administrasjonsleder Jessica Kerr
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Olsvik Tweenies
Vi
har
trygge
ledere med oss og
vi tar imot alle som
ønsker å være
med. Vi har plass
til alle, både gutter
og jenter.

Tweenies startet opp høsten 2017. Vi
vokser sakte og sikkert til å bli en stabil
gruppe. Antallet på medlemmer har
variert, og i dag har vi ni herlige jenter
i koret. I tillegg har vi fem ledere og to
hjelpeledere med oss i lederteamet.
Gruppen vår hører til organisasjonen
Norges KFUK-KFUM som jobber for og
med barn og unge.
Tweenies er for alle mellom 10 og 13 år som
liker sang, dans og drama. Hovedvekten
av øvingene består av korøvinger, men vi
har også drama- og danseøvinger. Vi har
øvinger i Olsvik kirke tirsdager 17.30–18.30.

Som gruppe øver
vi frem mot ulike
arrangementer
både alene og
sammen
med
andre
kor
i
menigheten.
Vi
har samarbeidet
med barnekorene
Shine og MiniSing
og med TenSing.
I tillegg til dette deltar vi på arrangementer
som holdes for vår aldersgruppe og
arrangementer som menigheten arrangerer,
og vi har egne konserter en gang i året.
Tidligere har vi deltatt på arrangementer
som Storkonserten i regi av Team Sulebakk,
Tweens-festival gjennom Norges KFUKKFUM og ulike arrangementer i kirken. Vi har
fått gode tilbakemeldinger fra medlemmene
våre om deltakelse på slike arrangementer
og ønsker å fortsette med dette.
De siste par månedene har vært stille på
grunn av epidemien som rammet hele

verden. Det har vært trist å ikke få være
med medlemmene fast hver uke. Gjengen i
Tweenies gir god og positiv energi, noe som
gjør det enkelt og veldig kjekt å jobbe både
med forberedelser og praktisk sammen med
dem. Og dette er noe jeg har savnet mye
den siste tiden. Nå har vi endelig fått lov å
starte opp igjen med øvelser. For meg var
det veldig godt å komme tilbake til kirken og
å få jobbe med den fine gjengen i Tweenies
igjen.
Som hovedleder i Tweenies setter jeg pris
på alle minnene vi har skapt sammen. Det
er en herlig gjeng å jobbe med. De skaper
engasjement både seg imellom og til oss
ledere. Jeg tror jeg snakker for alle lederne i
Tweenies når jeg sier at vi setter pris på alle
medlemmene våre, de som er hos i dag og
de som ikke lenger går i Tweenies. Det er
vanskelig å ikke bli glad i disse jentene. For
meg er Tweenies blitt en liten bonusfamilie.
Jeg vet at vi der for hverandre i både tykt og
tynt. Jeg er utrolig takknemlig for å få lov til å
jobbe med alle de fantastiske medlemmene
våre. Det har virkelig gitt meg en stor glede i
den ellers så travle hverdagen.
Tusen takk for at jeg får være med på deres
reise!
Tekst: Marita Hansen

Superonsdag
Hver onsdag samles vi til Superonsdag i
Olsvik kirke.
Det har vært gøy å være med på
Superonsdag i Olsvik kirke, og vi følte vi
var kommet godt i gang med tiltaket før
vi dessverre måtte avlyse arrangementet
tidligere i vår. Det var rart å måtte avlyse,
og det har vært en annerledes vår. Etter
hvert savnet vi det så mye at vi laget
en liten videohilsen, som kan sees
på hjemmesiden vår, olsvik-kirke.no.
Foreløpig vet vi ikke helt hvordan høsten
blir, men hvis det er noe vi håper på, så er
det at vi kan møtes igjen!
Hver onsdag, da ting var normalt, var det
langdag i Olsvik kirke. Superonsdag starter
med at Åpen barnehage inviterer til godt
fellesskap fra kl. 9.00, med leker, Babysang,
samling og lunsj. Der kan alle som er
hjemmeværende med barn komme og være
sosiale. Så fortsetter dagen med middag fra

kl. 15.00. Deretter,
kl. 17.00, inviterer
vi til sangstund
for hele familien,
etterfulgt
av
diverse aktiviteter
for barna og kaffe
for foreldrene. Det
hele avsluttes med
kvelds og en liten
samling.
Som sagt aner
vi ikke hvordan
høsten blir, men vi
er veldig klar for å
se alle igjen, på en
eller annen måte.
Vi ber derfor alle
om å følge med på
hjemmesiden vår rundt skolestart. Vi skal
legger vi ut informasjon der så fort vi vet mer!

Tekst: Sven-Ove Rostrup

KRIK konfirmantleir 2020

Vi ankom hytten 14. februar med ok
forventninger til helgen. Vi ble møtt
av våre fantastiske ledere. Det var en
utrolig kjekk start på leiren med masse
glede og latter. Etter første kvelden
ble hele leiren over all forventning.
Neste dag gikk noen av konfirmantene
på ski i Eikedalen. Der hadde de det
utrolig kjekt med kule triks og moro.
Resten var igjen på hytten. De kjørte
blant annet zipline, skjøt på blink, lekte
snø-rugby og masse annet. De så film
og noen hjalp til med middagen nede
på kjøkkenet. Utover kvelden da alle var
sammen igjen etter en fin dag, ble det
mange blandede følelser og masse gøye
leker. Det skal ikke gå an å ikke kose seg
med de folkene på KRIK!
Siste dagen var det mange trøtte tryner
rundt frokostbordet, men lederne snudde
det fort. Resten av dagen vasket vi
hytten og gjorde oss klar til hjemreise.
Det hadde vært en fantastisk helg og alle
storkoste seg. Maten vi fikk var utrolig
god – han som var kjøkkenansvarlig er
fantastisk!
Vi hadde en utrolig fin helg, med
fantastiske folk. Vi har fått minner for
livet!
Superglad i alle.
Tekst: Lise Riisnes
Foto: Nobukazu Imazu

Lik oss på
@olsvikkirke

Støtte menighetens arbeid?
til 12192

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

god

Sett inn logo her

en
start på livet
AvtaleGiro er tilpasset de betalerne som ønsker automatisk betaling av regningene sine. Med
denne løsningen besørger banken at de faste regningene betales direkte fra konto på forfallsdato.
Du får god oversikt ved at du får varsel minst 7 dager før forfall, og kvittering med forklarende
tekst på kontoutskriften.
Med vennlig hilsen

Dåp er trygt, også i
koronaens tid!
olsvik-kirke.no/dåp

<Organisasjonens navn>
Fyll ut svarkupongen nedenfor.

AvtaleGiro er tilpasset de betalerne som ønsker
betales direkte fra konto på forfallsdato. Du får god
automatisk
betaling
regningene
Med denne
oversikt
ved atfor
duå får
varselforminst
7 dager
før forfall,
og
PS! Vi anbefaler
at du av
setter
maksimumssine.
beløpsgrense
til kr. 1 000,- per
trekkmåned,
ta høyde
eventuelle
fremtidige
endringer.
vil uansett
aldri bli trukket forkvittering
mer enn det
avtalte
beløpet. tekst på kontoutskriften.
løsningen besørger banken at deDu
faste
regningene
med
forklarende

!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------automatisk betaling av faste regninger
" JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro
Mottaker

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1 000,- per trekkmåned. DU vil
uansett ikke bli trukket mer enn avtalt beløp.

Mottakers konto

Beløpsgrense per trekkmåned

Olsvik menighet
Jeg ønsker å gi:

# Kr 100,-

Kr. …...……………
# Kr 200,-

Jeg ønsker å støtte: # menighetsarbeidet

# Kr 500,-

# Annet beløp Kr: …………….

# diakoniarbeidet

# Jeg ønsker ikke å motta
varsel i forkant av betalingen

Belast mitt konto nr.
KID-nr.

Pers.nr.

# barne- og ungdomsarbeidet

(KID-fylles ut av betalingsmottaker)
(må fylles ut om du ønsker skattefradrag)

Navn: ……………………………………………………….…..
Adresse: …………………………………………………….….
Post nr/sted: ……………………………………………………
Sted/dato: ………………………………………… Underskrift: …………………..…………………………
Send svarkupongen til: Olsvik menighet, p.b. 549 Olsvik, 5884 Bergen

