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Samles i
hjemmene
Bønnegruppen samles ofte på ”bønnerommet” på loftet hos ett av medlemmene.

Vi er stolt av alt som skjer i Olsvik kirke fra
uke til uke. Men administrasjonslederens
booking-kalender viser på langt nær alt
det gode som skjer i menigheten. Vi har
snakket med fire grupper som samles
i hjemmene for å studere bibelen, be,
vokse i troen på Kristus og samtale om
hva det betyr å være kristen.

Kanskje du blir inspirert til å starte gruppe
selv, eller ønsker å bli med noen andre? Se
mer informasjon i slutten av artikkelen.
Utspring i Alpha
I 2016 deltok Olsvik menighet på Alpha-kurs
sammen med Loddefjord menighet. Mange
av deltakerne var enige om at kurset hadde

gjort noe med dem og med fellesskapet.
Flere ville ta vare på dette, og med Sonja og
John Arne som to av «frontfigurene» valgte
de å samles regelmessig i en bibelgruppe,
ofte hjemme hos nettopp dem.
I 2017/2018 arrangerte Olsvik menighet
eget Alpha-kurs. Også etter dette kurset
var det stemning for å bevare fellesskapet,
og bibelgruppen fikk så mange nye
medlemmer at de måtte dele seg. En
velsignelse på mange måter, og så klart
også litt vemodig når man trives så godt
sammen. Med Arthur og Liv Berit i bresjen
kom en ny bibelgruppe til verden – den
andre med utspring i Alpha-kurset. De
møtes omtrent en gang i måneden og
rullerer på hvem som inviterer hjem til seg.
Begge gruppene har vokst siden da, og
har nå henholdsvis ti og åtte medlemmer.
Menigheten er nå i gang med sitt andre
Alpha-kurs i egen regi, og vi ser frem til å
danne flere grupper også etter dette kurset.

Sonja og John Arne har ofte bibelgrupper hjemme hos seg.
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Men det fantes bibelgrupper i menigheten
før Alpha-kurset også. En av dem
arrangeres av Janet og Johan Fredrik
i deres hjem i Brønndalen. Deres
bibelgruppe teller fem personer og har
holdt på i hele 13 år. De kjenner hverandre
godt og er trygge på hverandre. Da er det
lett å være åpne og å søke støtte hos de
andre. De mener at å være med i en slik

gruppe er til glede og styrke i hverdagen,
og vil varmt anbefale det til andre.
Bibelgruppe i praksis
Men hva gjør man i en bibelgruppe, da?
Det er så klart ikke noe fasitsvar på dette.
Man trenger ikke å bare lese Bibelen. Det
finnes mye oppbyggelig kristen litteratur,
og gruppen til Liv Berit og Arthur har i lang
tid hatt glede av å jobbe seg gjennom «Vi
tror sammen» av Karl Johan Hallaråker.
Tittelen henspiller på at ut ifra troens
kilde, Guds åpenbaring i Bibelen, har de
kristne troen som felleseie. Boken som går
gjennom sentrale temaer i kristendommen
– hva det betyr å tro sammen, hvordan vi
skal arbeide med Bibelen, hva nådemidlene
er, hva kristen bønn er, og mye mer. Den
er godt tilrettelagt for gruppesamtaler, med
spørsmål til refleksjon og diskusjon etter
hvert kapittel.
Gruppen til Sonja og John Arne går for
tiden gjennom Apostlenes gjerninger, og
bruker en leseplan fra Bibelleseringen som
hjelp.

Janet og Johan Fredrik ønsker nye medlemmer velkommen til bibelgruppe hjemme i Brønndalen.

Begge gruppene ser også på temakveldene
i Olsvik menighet som en del av sine
kvelder og har det med i timeplanen.

Den fortrolige samtalen
Bibelgrupper som disse er varme fellesskap
hvor man blir godt kjent og fortrolig med
hverandre. Man møtes og deler opplevelser
og erfaringer om både trosliv og annet. Man
lærer av hverandre, og oppdager stadig
nye ting i Guds ord.

Janet og Johan Fredrik møter de andre
gruppemedlemmene hver andre eller tredje
uke og leser gjennom tekstene til den
påfølgende søndagen, og alle i gruppen er
med fordi de ønsker å bli bedre kjent med
hva som står i Bibelen.

Det er lett å oppleve at slike fellesskap er
til oppmuntring og velsignelse, både for
en selv og for fellesskapet som helhet. Og
selv om gruppene er private, så ser de på
seg selv som en del av menigheten, og det
skaper tilhørighet og engasjement.

Felles for alle de tre gruppene er rammen
rundt. De begynner kvelden med et
kveldsmåltid hvor de prater om løst og
fast, og noen av gruppene har deretter
en enkel andakt eller synger en salme i
overgangen til den sentrale delen med
lesing og samtale. Bønn er også en naturlig
del av samlingene, og alle ber sammen på
slutten av kvelden for det som måtte ligge
en på hjertet. Noen grupper setter av mye
tid til dette, mens i andre grupper er det en
kortere avrunding på samlingen.

Bønnegruppe
Bønn er en naturlig del av de fleste kristne
fellesskap, bibelgrupper inkludert. Men det
finnes fellesskap der bønn er hovedfokuset.

Karl Johan Hallaråkers ”Vi tror sammen” er for
tiden lesestoff i bibelgruppen til Liv Berit og
Arthur.

På midten av 80-tallet, flere år før
Olsvik kirke ble bygget, ble det startet et
bønnearbeid sammen med daværende
prest Einar Skudal. Det ble da laget en
bønneliste som ble distribuert i menigheten.
Etter at kirken ble bygget samarbeidet stab
og frivillige om bønnelister som ble lagt i
våpenhuset. I nyere tid har disse listene fått
fast plass i menighetsbladet.
Bønnearbeidet i menigheten utføres altså
av alle som bruker disse bønnelistene.
Men i tillegg finnes det en gruppe frivillige
som møtes i hjemmene et par ganger i
måneden for å be sammen. Gruppen har
holdt det gående i 35 år! Naturlig nok har
det vært en del utskiftning av medlemmene
i løpet av denne tiden, og mange har bidratt
til å holde gruppen i gang. I dag består
bønnegruppen av tre medlemmer.
Bønnearbeidet er viktig på mange plan.

«Be, så skal dere få», står det i Matt 7,7.
Bibelen oppfordrer oss utallige ganger
til å be. Bønn for menighetsarbeidet og
enkeltmennesker er en måte å vise omsorg
på. Alle kan be, og noen får et spesielt kall
til å tjene menigheten på denne måten. Det
er en oppgave som ikke er like synlig som
mange andre, men ikke mindre viktig av
den grunn!
Ønsker du et fellesskap?
Hvis du nå tenker at det hadde vært kjekt å
være med på en bibelgruppe eller lignende,
så er det flere veier dit.
En mulighet er å starte en gruppe selv.
Kanskje du kan høre med noen andre
i menigheten du har tillit til om de er
interessert i å bli med. Man trenger jo ikke
å være så mange: «For hvor to eller tre er
samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant
dem.» (Matt 18,20) Om du skal starte en
ny gruppe, så kan du gjerne ta kontakt med
eksisterende grupper, både for å dra nytte
av erfaringer og for å kunne holde kontakt
på tvers av gruppene.
En annen mulighet er å ta kontakt med
kirkekontoret (55 30 81 70 / olsvik.
menighet.bergen@kirken.no). Du kan
melde din interesse der, og kanskje du
da kan bli satt i kontakt med eksisterende
gruppe som har plass eller vil dele seg.
Du kan så klart også ta kontakt direkte
med en eksisterende gruppe. Janet og
Johan Fredrik gjør det i alle fall enkelt: –
Bibelgruppen vår har plass til flere!
Tekst: Christer van der Meeren,
Randi Magnussen
Foto: Christer van der Meeren
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Guds fantastiske kunstverk
Norge er et vakkert land med meget
variert landskap. Personlig er jeg
spesielt fascinert over det ville landskapet på Vestlandet.

En varm sommerdag i august hadde jeg
en padletur i en vestlandsk fjord, omgitt
av høye fjell og fosser. Det var blikkstile
på fjorden. Jeg var helt alene midt i det
mektige norske fjordlandskapet! Da var jeg
ikke opptatt av å observere og reflektere
over naturelementene i det hele tatt. Men
jeg var grepet av en stor beundring over
naturens skjønnhet som ikke beskrives
med begrenset menneskelige ord og
utrykk. Samtidig fikk jeg en ubeskrivelig
ærefrykt for vår Skaper og Gud som har

skapt alt vakkert i universet.
Salmisten skriver i Salme 9:

Når jeg ser din himmel, et verk av dine
fingre, månen og stjernene som du har satt
der, hva er da et menneske – at du husker
på det, et menneskebarn – at du tar deg av
det? Du satte ham lite lavere enn Gud og
kronet ham med herlighet og ære.
En beundring av skaperverkets skjønnhet
førte meg videre til en grenseløs ærefrykt
for Gud. Jeg tenkte slik: Han som har
skapt alt så vakkert i verden, må være
det vakreste og være kilden til alt vakkert
i himmel og jord. Og Gud har skapt meg

andakt

i sitt bilde etter sin lignelse og har kronet
meg med herlighet og ære som andre
skapninger ikke eier.
Gud har satt mennesker lite lavere enn seg
selv. Det betyr at Han har skapt oss på en
slik måte at vi kan ta imot hans kjærlighet i
Jesu navn ved Den hellige Ånd for å gjøre
verden enda vakrere til ære og lovprisning
for ham. Det er et stor mysterium at Gud
selv ble menneske i Jesus Kristus for at
vi skulle frigjøres fra syndens og dødens
makt, og bli frimodige Guds medarbeidere
som bringer Guds kjærlighet gjennom både
ord og gjerninger.
Tekst og foto: Nobukazu Imazu

Min salme
En av mine favorittsalmer/-sanger er
«Gjør det lille du kan». Det er en sang
som jeg har hatt glede av omtrent hele
livet. Dessverre er denne sangen tatt ut
av den siste utgaven av salmeboken.
Den stod som nr. 748 i den forrige
utgaven.
I forbindelse med salmerevisjonen for
noen år siden ble ett av versene utelatt.
Originalutgaven av sangen har fire vers,
og det er det tredje verset som er utelatt.
Men det var et svært viktig vers for meg, for
verset forteller noe som er viktig å ta med
seg i livet og gir frimodighet.
Budskapet i sangen er at vi skal gjøre det
lille vi kan der hvor Gud har satt oss. Vi skal
ikke se på om det vi skal gjøre er lite eller
stort, for hvordan kunne vi ellers gå glad til
den oppgaven Gud trenger deg til? Vi skal
være tilfreds med oppgaven Gud gir oss.
I vers fire blir vi minnet om at Gud vil at
vi skal vise troskap i tjenesten for ham,
og at han selv vil gi oss det vi trenger til
oppgaven. Og hvilken glede en tro tjener vil
få når Jesus sier: Hva du gjorde, du gjorde
for meg!
Så til vers tre. Verset oppfordrer oss til å
gjøre oppgaven skikkelig, legge vår hjertet
i det vi holder på med. Og så skal vi gjøre
det for Herren.
Det er mange som tenker at det de gjør
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i kristen sammenheng ikke er så mye
verdt, at det ikke betyr så mye i den store
sammenhengen. De sammenligner seg
med andre og opplever at de er mindre
verdt. Jeg tror det er mange som har vært
der.
Derfor er det så godt å lese ordene som
sier at om det blir spørsmål om smått eller
stort, så skal vi vite at Gud ikke dømmer slik
mennesker gjør, som ser på hvor «stor»
oppgaven er. For det er slik at uansett
hvilken funksjon vi har i Guds arbeid, om
det er å vaske opp etter en kirkekaffe eller
være biskop, så er en avhengig av Guds
velsignelse for å lykkes.
Dette skriver Paulus mye om i brevene
sine. I 2 Kor 4,7 skriver han om å ha kraften
i skrøpelige kar, for at det skal komme frem
at kraften kommer fra Gud og at det Paulus
fikk gjort på misjonsreisene sine var et
resultat av Guds kraft og Den hellige ånds
veiledning.
Derfor: Om en opplever seg som en i rad
med de små, hva betyr det vel så? For han
selv gjør jo alt. Det som er viktig er at du
gjør det du gjør for Herren.

Tekst: Johan Fredrik Garmann

Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt,
stå ei ledig, mens dagene flyr!
Etter vår kommer høst, og på dag følger natt,
og kan hende ny morgen ei gryr.
Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted,
og din gjerning skal modnes i fred.
Gjør det lille du kan, og tenk slett ikke på
at så ringe og lite det er!
Hvordan skulle du da med frimodighet gå
dit din mester vil sende deg her?
Er det arbeid du fikk, som en dråpe i hav,
vær tilfreds at til deg han det gav!
Gjør det lille du kan, legg ditt hjerte deri,
La for Herren det kun være gjort!
Vær så viss på at han skal ei dømme som vi,
Blir det spørsmål om smått eller stort.
Se han gjør jo alt, hva betyr det vel så,
om du finnes i rad med de små?
Gjør det lille du kan, og glem aldri at Gud
bare troskap hos alle vil se!
Og vær glad du får gå med det ringeste bud,
for han selv vil bestandig gå med.
Hvilken fryd om en dag Herren sier til deg:
Hva du gjorde, du gjorde mot meg!

Tilbake til normale tider?
Ja, det er et
spørsmål. Det er
nok mange som
føler på at de ble
satt på vent da
12. mars kom og
«alt» ble lukket.
Menigheten måtte
stoppe opp i sine
aktiviteter. Det tok tid før vi fant ut av
hvilke muligheter vi likevel hadde. Ære
til alle ansatte og frivillige som fant veier
å kommunisere på.
Nå i september måned er fremdeles ikke alt
ved det normale. Omgivelsene, gjennom
nyheter og nærmiljø, minner oss stadig
om at ikke alt er helt sikkert. Det er en
påkjenning. Det skaper utrygghet og frykt.
Men i realiteten har livet alltid hatt denne
dimensjonen av uforutsigbarhet. Vi kan
aldri vite helt sikkert hva som skjer neste
dag eller senere. I normale tider har vi
heldigvis sluppet å måtte planlegge ned til
de minste detaljer, slik vi ofte opplever det
nå. Vi vet at livet ikke alltid går på skinner.
Men nå ser vi at det faktisk er sant. Og det
er tankevekkende å oppleve. Livet er skjørt
– det en alvorlig sannhet vi har blitt minnet
om.
Derfor var det en god påminnelse da
presten på en gudstjeneste i august talte
om å ta én dag av gangen. «Hver dag har
nok med sin egen plage.» Søk først Gud
rike. Altså legge alt i Guds hender. Ikke
fordi vi ikke skal planlegge og tenke på vårt
livs daglige gjøremål, men fordi vi vet at vi

Lederens hjørne ved
menighetsrådsleder Arthur Pilskog

kan få lov å leve vårt liv, også i unormale
stunder, i tryggheten om at Gud ser og bryr
seg om oss. Folde våre hender i bønn.

å be for dem begge; om en god inngang i
sine nye oppgaver og at de må trives her i
Olsvik menighet.

Staben av ansatte følger nøye med på
hva myndighetene bestemmer omkring
forholdsreglene for best mulig smittevern
i alle våre aktiviteter. Den norske kirke
sentralt, både nasjonalt og i Bjørgvin
bispedømme, er behjelpelig med å
informere om hva som er mulig å gjøre.
Vi ber om og håper at vi skal kunne
normalisere våre samlinger og andre
seremonier om ikke altfor lenge.

Det er verdt å nevne at vi i Olsvik menighet
har vært heldige som fikk fast ansatt
sokneprest allerede dagen etter at Gunnar
Kolaas sluttet. Dette har vært mulig fordi
Gunnar tidlig meldte sin avgang, og
satte opp en plan for hvordan utlysning
og ansettelse kunne skje. Vi takker
bispekontoret og bispedømmerådet som
har bidratt til denne sømløse overgangen.

Vi har fått på plass en god ordning for
nattverdsfeiringen. Det har også vært flere
dåp. Noen av disse hadde ventet helt fra
mars. Utfordringen er fremdeles hensyn
til smittevernreglene. Antallet til stede, og
avstand mellom personer som ikke bor i
samme husstand, er viktig.
Når dette leses er det avviklet ikke mindre
enn 12 konfirmasjonsgudstjenester. Det
er en formidabel jobb alle våre ansatte
og mange frivillige har gjennomført.
Vi gratulerer alle konfirmantene med
høytidsdagen, og håper at de hadde en
vellykket og minnerik dag sammen med
sine. Neste års kull av konfirmanter er i
gang, nesten som vanlig.
Nå er ny administrasjonsleder, Jessica Kerr
og ny sokneprest, Martin Aalen Hunsager,
på plass. Vi ønsker dem begge hjertelig
velkommen i vårt arbeidsfellesskap. Vi
oppfordrer leserne av menighetsbladet til

I høst har vi startet opp Alpha-kurs. Det
begynte torsdag 3. september. Det blir
de fleste torsdager i høst kl. 19.00 (se
nettsiden for detaljer). Du kan stikke innom
og se hvordan det er. Du kan ennå bli med.
Det er en fin anledning til å bli kjent med
andre i Olsvik menighet.
Temakveldene i høst arrangeres i
samarbeid med Alpha-kurset, og du er
velkommen disse kveldene selv om du ikke
er med på Alpha-kurset. Se kalenderen
i dette bladet og på nettsiden vår for
tidspunkt.
«Tilbake til normalen» er vi ikke ennå. Men
vi er kanskje kommet til en «ny normal»,
som vi ser også rommer fellesskap, om enn
i en annen og mer begrenset form. Flere av
de faste aktivitetene i menigheten går som
normalt med mindre smittevernsmessige
tilpasninger. Vi håper og ber om at alle må
få oppleve de fellesskapene de trenger i
denne tiden.
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Festival også i 2020

Ragnhild Gudbrandsen og Laila Kolve presenterer lyrikk og poesi, søndag 11. oktober kl. 19.00

Klart det blir Kulturfest i år også! Den
blir derimot litt annerledes, og vi må
ta forbehold om endringer dersom
smittesituasjonen forandrer seg.
Helt fra oppstarten av Kulturfest (tidligere
Kunst- og kulturuken) for 22 år siden har
Olsvik menighet ønsket å presentere
kunst og kultur av høy kvalitet i nærmiljøet
vårt. Som kirke er det fint for oss å kunne
invitere til menneskers skapte uttrykk i
glede, inspirasjon og takknemlighet – både
til Skaperen og over mennesker skapt i
hans bilde med alle de gaver og muligheter
han har utrustet oss med.
Publikum – vi trenger dere!
Som en liten festival med liten økonomi
er vi avhengig av publikum og sponsorer,
slik at festivalen fortsatt kan ha store
navn på plakaten, som Ole Paus, Maria
Haukaas Mittet og Lars Bremnes, Mímir
Kristjánsson, Knut Reiersrud og Marte
Wang. Dette blir enda viktigere i år – for
festivalen, kunstnerne og artistene.
Kanskje du skal la deg friste eller utfordre til
å ta turen opp bakken i år for å se og la deg
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inspirere, og kjenne hvilket fellesskap som
rommes i denne uken i oktober? Kanskje
du skal våge å velge noe i år som du tenker
ikke er noe for deg? Vi har hvert år erfart
at noe som kan virke ukjent, og kanskje litt
fremmed, er blitt en skikkelig fin opplevelse
for de som våget å prøve noe nytt!
Smittevern
Når vi skal arrangere under strenge
smitteverntiltak, er det enda mer ønskelig
enn før at du bestiller billett i god tid på
forhånd. Vi har redusert plass i kirken på
arrangementene og i utstillingen, så det
kan fort bli fullt. Det er viktig å understreke
at forhåndskjøpte billetter blir refundert
dersom arrangementet avlyses. Husk å
holde deg oppdatert på vår Facebook-side
og nettside.
Gjengangere
På festivalen i 2018 var det fullt hus på
premieren av «Babettes gjestebod» med
Ragnhild Guldbrandsen i regi av Det
Vestnorske Teateret (tidligere Hordaland
Teater). I år er Ragnhild Gudbrandsen
tilbake, sammen med musiker Laila Kolve
på fløyter, med en musikalsk poetisk

reise fra middelalder og fram til i dag.
Tematikken kretser om kvinners spiritualitet
i middelalderen, og religiøse vingeslag inn
i vår tid.
Også Gunnar Danbolt er tilbake på årets
festival med sine oppslukende foredrag om
kunst. I år skal vi få fordype oss i moderne
kirkebygg og kirkeutsmykning.
En annen gjenganger er konseptet UNG &
LOVENDE. Her gir vi unge musikere på vei
opp i sin musikalske karriere en scene og
mulighet for å utøve sin musikalske kunst.
Vi håper flere vil ta turen som publikum og
lar seg inspirere av unge talent.
Wolfgang Plagge
I år er vi så heldig at komponist og pianist
Wolfgang Plagge kommer for å holde et av
sine fantastiske musikkforedrag. Plagge er
ifølge musikkmagasinet Ballade en kjær
og fremragende formidler av musikk, både
muntlig og musikalsk. Dette kunne man
blant annet oppleve i NRK-programmet
«Landeplage» med Ravi, hvor Plagge
var en av ekspertkommentatorene. Dette
fortalte han i et intervju med studentavisen
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Mandag 12. okt. kl. 19.00 blir det musikkforedrag ved Wolfgang Plagge.

Hedné er blant de som skal underholde oss lørdag 17. oktober kl. 19.00.

Universitas:
– Hvis noen kommer med sterke forestillinger om at det er bare Mozart som er
bra, så gir jeg dem Beatles. Hvis de mener
at det bare er Beatles som er bra, så erter
jeg dem ved å vise hvor Beatles har sin
informasjon fra. Poenget er å rive ned litt
av skråsikkerheten. Hvis jeg kan være med
på å legitimere leting, er jeg fornøyd. Det er
lov å være nysgjerrig.

I år inviterer vi også barn og unge i alderen
7-14 år til å være med på workshop, og
lage en musikal som skal fremføres på
festivalen. Det er Musikaljentene, kjent
fra DNS og andre teaterscener, som
står for produksjonen. De holder til på
Cornerteateret, og gleder seg til å treffe
barn og unge fra området. Workshop blir i
høstferien, så her er det bare å melde sin
interesse!

deg over fellesskapet i nærmiljøet vårt der
også kirken er en naturlig del. Og så håper
vi at du setter pris på en skikkelig dose
«live» kunst og kultur rett utenfor døren
din, etter en altfor lang digital kulturperiode!
Hjelp oss å støtte kunstnere og kulturliv –
og gi arrangører mulighet til å presentere.
Hjertelig velkommen til KULTURFEST
2020!

Stand-up + kirke = sant?
Det er ikke ofte man kan oppleve standup i sin lokale kirke, men det har du
muligheten til på årets festival. I år kommer
nemlig stand-up-komikerne Roar Brekke
og Christoffer Schjeldrup, sammen med
illusjonisten Mikael Hedne, og gir deg en
god latter – midt i kirkerommet! Dette kan
du ikke gå glipp av.

I tillegg blir det konsert med Mads Bervens
jazztrio, Voksne Herrers Orkester med
gjester, kanskje en pop-up i utstillingen
– og har du forresten fått med deg at
festivalen er utvidet med én dag? Kulturfest
2020 varer altså fra lørdag 10. oktober til
lørdag 17. oktober!

Tekst: Yngve Jørgensen og
Øyvind S. Stokke-Zahl

Vi håper du lar deg friste! Vi håper du stiller
opp og lar deg inspirere, og at du gleder

Se noe av kunsten som kan oppleves
under festivalen på de neste sidene.
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Kunstnerne i Olsvikutstillingen har hentet

Inspirasjon fra hele verden
Det blir Olsvikutstilling i år også. Kanskje
det er godt å kunne se på noe vakkert,
eller betrakte noen ukjente former og
fargekombinasjoner? Kanskje studere
noen arbeider som er litt utfordrende
eller litt uforståelige? Noe annet å tenke
på, nye gleder, ny inspirasjon i disse
koronatider.
Olsvikutstillingen kan bety på alt dette. Den
omfatter ulike kunstneriske uttrykksformer
og kunstarter, som bildende kunst, ikoner,
fotokunst, keramikk, glass, smykker,

strikk og tekstil. Kunstnerne har vært på
studieturer i forskjellige land i verden. De
har latt seg inspirere av ulike tradisjoner,
arbeidsmåter og kulturer.
Billedkunstneren Olaf Storø bor på Svalbard og finner motivene sine fra naturog dyreliv der, mens Åse Skeie Ulltang
henter sin inspirasjon fra motsatt hjørne av
verden. Hun har bodd flere år i Sør-Korea.
Arbeidene er preget av teknikker hun har
lært der.

Fotojournalisten Erlend Berge har reist
Norge rundt og fotografert gamle bedehus
før de blir nedlagt. Dette er blitt til en
prisbelønt serie som begeistrer folk i ulike
kretser. Billedkunstnerne og arkitekten
Arne Åmland har hentet sin inspirasjon fra
middelalderens Italia. Han kommer med en
nylaget billedserie over Frans av Assissis
liv. Gro Mukta Holter lar seg av motivere av
natur og skjønnhet, og er opptatt av å ta
vare på gamle norske teknikker i utviklingen
av arbeidene sine.

Ikonmaling – en levende tradisjon
Å lære seg å male ikoner er en lang
prosess som krever innsats og
tålmodighet. Ikonkunsten stiller krav til
materialer og fargesammensetninger og
har egne prinsipper for valg av motiver
og måter å fremstille disse på.
Rigmor Hasle Amundsen fra Stavanger
begynte tidlig å interessere seg for ikoner.
Etter avsluttet utdannelse fra Bergen Kunstog Designskole, har hun arbeidet med å
sette seg inn i ulike tradisjoner innenfor
ikonkunsten. Hun har hatt studieturer til
Sverige, Russland og Ukraina, og har
oppholdt seg i klostre i Sverige og Finland
for å lære både russisk og gresk tradisjon
innenfor denne kunstarten. I Norge har hun
hatt utstillinger, hovedsakelig i kirker, og
er innkjøpt av flere kirker, kultursentre og
Utstein Pilegrimsgard.
Søndag 11. oktober klokken 16.00 vil
Amundsen holde et bildeforedrag der
hun forteller om ikonenes historie og
presenterer flere hovedkategorier innen
ikonkunsten, Hun vil vise eksempler fra
egen og andres produksjon, fortelle om
teknikkene og forklare noen av symbolene
som er så viktige i dette arbeidet.
Ikonene har betydd mye for mennesker
opp gjennom tidene og er fremdeles svært
8 Olsvik menighetsblad 3-2020

viktige både i den gresk-ortodokse og den
katolske kirke. De blir også stadig mer
verdsatt innenfor den lutherske kirke.

Tekst: Reidun Oanæs Andersen

www.kulturfest.no

Keramikeren Linda Lid har hatt lange
opphold i Frankrike og New Zealand for
å lære å lage keramikk i vedfyrte ovner,
noe som skaper spesielle fargenyanser i
produktene. Liv Sundal, derimot, arbeider
med porselen og former tynne, hvite skåler
i dette materialet.
Rigmor Hasle Amundsen har brukt mange
år på å lære seg ikonmalingens krevende
kunst. Hun har studert i ulike klostre både
i Sverige, Ukraina og Russland der hun
har satt seg inn i både russiske og greske

10.–17. oktober

prinsipper for ikonmaling.
Gro Aakenes Sævig designer klær med
ulike trykkede mønster. Hun henter
motivene fra ulike kunsthistoriske perioder.
Kristi Nilsen henter også ideer langveisfra.
Hun får ferdigfarget garn både fra USA og
New Zealend. Men helst arbeider hun med
garn som hun både har spunnet og farget
selv.
I Glasshytten på Verftet skaper Beda Maria
Johanson glass og skåler i sarte farger.

Hun er opptatt av å lage noe vakkert som
ikke bare skal stå til pynt, men også kunne
brukes til hverdags.
Gullsmedene som bærer navnet Benarik
har israelske røtter. Midtøstens former og
farger viser seg i smykkene deres.
Velkommen til gode
Olsvikutstillingen 2020!

opplevelser

på

Tekst: Reidun Oanæs Andersen

«Sjå, eg kjem snart!»
Engasjerende fotoserie fra Bedehusland
på Olsvikutstillingen

sammenkomster
for store og små.

En skulle kanskje ikke tro at en fotoserie
med gamle norske bedehus ville skape
interesse og begeistring både i kulturkretser
og blant folk flest. Men det gjør det – det
har fotojournalisten Erlend Berge fra avisen
Vårt Land bevist.

Fotoserien består
av en rekke større
og mindre bilder
av høy teknisk
kvalitet, og har
skapt stor interesse
både i kunstkretser
og blant folk flest.
Den har vært vist
på en rekke steder
i Norge og kanskje
fått folk til å innse
hva bedehusene
har betydd opp
gjennom årene.

Da Berge en dag var på jakt etter nye
motiver, leste han en annonse om at
Søreide gamle bedehus skulle legges ned.
Da fikk han en idé. Før mange av de gamle
bedehusene forsvant for godt, ville han
feste dem til fotopapiret. Men det hastet.
Bedehusene er en viktig, men ofte glemt
del av vår kulturarv og historie.
I 2017 syklet Berge fra sør til nord i Norge,
tilsammen 16 000 km, gjennom alle
landets fylker, for å fotografere bedehus,
både eksteriør, interiør og utsmykking.
Han ønsket også å gjenskape noe av
stemningen og atmosfæren som hadde
vært i de velbrukte rommene.
Han satte bildene sammen til en serie som
han kalte «Sjå, eg kjem snart!». Gjennom
denne serien inviterer fotografen publikum
til å gjenoppleve minner fra bedehuset:
basarer, juletrefester, dugnader og ulike

Berge vant 1. pris
i Årets bilde, Åpen
klasse i 2018.
En rekke bilder fra
serien vises under
Olsvikutstillingen
2020.

Tekst: Reidun Oanæs Andersen
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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!

115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.
• Gratis samtale i hjemmet
• Alle prisklasser - forhåndspris

Velkommen til en hyggelig handel hos oss!

RUSFRI
OPPVEKST

Dreggsallm. 36
5003 Bergen

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no

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

Olsvik menighetsblad 3-2020 11

Ansatte
Sokneprest

Kateket I

Kirketjener

Kapellan

Kateket II

Frivillighetskoordinator

Martin Aalen Hunsager
55 30 81 72
mh298@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

Jessica Kerr
55 30 81 70
jk253@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

Michelle Almestad
994 30 385
michelleolsvikbhg
@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: 5081.08.11363
Organisasjonsnummer: 970558780

Olsvikåsen 109 (ved kirken)
Telefon: 55 30 81 70
E-post: olsvik.menighet.bergen@kirken.no

Liam Eikeland Gundersen, Strand kirke
Tomine Kalland Solberg
Maia Gloppen Korneliussen
Even Nilsen Rugaard
Matheo Hansen
Aria Vanessa Kjus-Johansen
Olivia Næs Alexander
Noah Fjellanger Grendstadbakk, 		
Johanneskirken
Ulrik Kildal Falch
Henrik Kildal Falch
Gabriel Andre Jansen Eliassen
Ariel Marie Jansen Eliassen
Emrik Berggreen Fylkesnes
Tiril Sofie Hermansen Rong
Emilie Dahl Trengereid
Milian Opazo Thomsen
Erika Aam Hagen
Leonora Casetto Hauge
Noah Wichman Pettersen
Johannes Kolle Haukeland

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

Isak Blindheim Karlsen,
Loddefjord kirke

døde
Ingeborg Marie Oline Landro
Christer Salomonsen
Turid Elin Fedje Andersen
Egil Palmesen
Astrid Sivertsen
Aslaug Irene Hansen
Inger Margrethe Sundal
Anton De Jonge
Hans Richard Bjørklund

offer
April
12. Normisjon, Okhaldunga 1 080,75
26. Menighetsarbeidet
1 179,00

Mai
10. Sjømannskirken
1 817,62
24. Menighetsarbeidet
1 326,37
31. Landsforeningen mot seksuelle
overgrep			1 384,25
Juni
07. Menighetsarbeidet
14. KIA			
21. Menighetsarbeidet

1 375,50
2 191,25
442,12

Juli
05. Menighetsarbeidet
19. Menighetsarbeidet

4 391,36
2 877,63

August
02. Menighetsarbeidet
2 682,49
16. Menighetsarbeidet
2 501,50
23. Menighetsarbeidet
3 612,01
30. Stiftelsen kirkens familievern 7 848,32
September
05. Menighetsarbeidet
06. Menighetsarbeidet

4 116,62
5 796,64

Gudstjenester i Olsvik kirke
– med forbehold om endringer. Se olsvik-kirke.no for oppdatert informasjon.
20. sept., 16. søn. i treenighet. kl. 11.00
Høsttakkefest med innsettelse av
sokneprest Martin Aalen Hunsager.
Gudmund Waaler og Nobukazu Imazu.
Offer til Norges KFUK-Speidere.
27. sept., 17. søn. i treenighet. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Heidi-Merete Baird.
Nattverd. Offer til Menighetens diakonale
arbeid.
4. okt., 18. søn. i treenighetst. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp.
Offer til Kristen Idrettskontakt - KRIK.
11. okt., 19. søn. i treenighetst. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Aalen Hunsager.
Nattverd. Offer til menighetens arbeid.
18. okt., 20. søn. i treenighetst. kl. 11.00
Ung messe ved Nobukazu Imazu.
Nattverd.
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Kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
25. okt., Bots og bønnedag
Presentasjonsgudstjenester ved Nobukazu
Imazu. Offer til NLA Høgskolen.
1. november, Allehelgensdag kl. 19.00
Helgemesse ved Heidi-Merete Baird og
Martin Aalen Hunsager. Nattverd.
8. nov., 23. søn. i treenighetst. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Aalen
Hunsager. Dåp og nattverd. Offer til
Stefanusalliansen.
15. nov., 24. søn. i treenighetst. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Offer til menighetens arbeid.
22. november, Kristi kongedag kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Aalen Hunsager.
Dåp og nattverd. Offer til menighetens
arbeid.

29. nov., 1. søndag i advent kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Dåp og nattverd. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.
6. des., 2. søndag i advent kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Aalen Hunsager.
Dåp og nattverd. Offer til menighetens
arbeid.
13. des., 3. søndag i advent kl. 19.00
Lysmesse ved Nobukazu Imazu. Nattverd.
24. desember, Julaften
Familiegudstjeneste. Offer til Kirkens
Nødhjelp og Kirkens Bymisjon Bergen.
25. desember, Juledag kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Offer til
Normisjon.

Smittevern på
gudstjenester
Det er gudstjenester i Olsvik kirke hver
søndag kl. 11. For at det skal være trygt
for både ansatte og deltakere er det innført
strenge smitteverntiltak. Tiltakene er basert
på nasjonale retningslinjer og veiledninger
for Den norske kirke.
Vi tar forbehold om at denne informasjonen
kan være utdatert. Se olsvik-kirke.no for
oppdatert informasjon. Noen av tiltakene
er:
• Ikke delta om du er syk, kjenner på
symptomer, eller er i karantene.
• Det er plass til et begrenset antall
personer på gudstjenestene, pga. krav om
både avstand og maksimalt antall tilstede.
• Hold minst én meters avstand til personer
i andre husholdninger.
• God håndhygiene. Bruk håndsprit eller
vask hendene når du kommer.
• Minst mulig berøring av utstyr og flater.
Alle berørte flater rengjøres før og etter
arrangement.
• Det brukes ikke salmebøker. Tekst

kommer på veggen, eller trykket program
legges på stolene.
• Nattverd gjennomføres på en slik måte
at det ikke er direkte kontakt mellom prest,
brød/vin og deltakere.
Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal føle
deg trygg på gudstjeneste hos oss, og
håper du vil gjøre ditt for at vi kan klare det.
Velkommen til Olsvik kirke!
Tekst og foto: Christer van der Meeren
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Det skjer i din kirke
– med forbehold om endringer. Du finner alltid oppdatert informasjon på olsvik-kirke.no

Olsvik TenSing (14–18 år)

andakt og kollekt ved utgangen. Utlodning
utgår inntil videre og vil starte opp igjen når
smittevernsituasjonen tilsier det.

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 voksn)
Mandag kl. 9.00–14.00, onsdag kl. 9.00–
15.00 og fredag kl. 9.00–14.00. Bli med i
barnehagens gruppe på Facebook så du
kan holde deg oppdatert på alt det gøye
som skjer i barnehagen.

Olsvik Tweenies (10–13 år)

Tirsdag kl. 17.30. Mer informasjon finner du
på kirkens hjemmeside: olsvik-kirke.no

Temakveldene i høst er et samarbeid
med Alpha-kurset. Vi inviterer til følgende
temakvelder hvor alle er velkommen:
8. oktober: «Hvorfor og hvordan lese
Bibelen» ved Arthur Pilskog
12. november: «Hvordan kan jeg stå imot
det onde» ved repr. fra Normisjon
Vi starter kl. 19:00. Ta gjerne med bibel.
Følg med i kalenderen på nettsiden for
informasjon om servering.

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.

Julekonsert

Velkommen til julekonsert 6. desember kl.
19.00. Medvirkende er Nybø Brass, YA
vokal, Triade og Rune J. Klevberg. Inngang
kr. 100.

Trenger du skyss? Kontakt kirkekontoret
(55 30 81 70) eller Brith Barsnes Bjordal
(905 24 773).

Musikalworkshop 7-14 år

Alle mellom 7 og 14 år er velkommen til
workshop med Musikaljentene søndag 11.
oktober kl. 14.00. Vi lager en musikal som
skal fremføres på Kulturfest. Dette gleder vi
oss til! Se informasjon på olsvik-kirke.no når
det nærmer seg.

Det skjer, Loddefjord kirke:
Bibeltimer

LysVåken

Sammen med Olsvik Tweenies ønsker vi
velkommen til LysVåken 28.-29. november,
altså helgen med 1. søndag i advent. Da
feirer vi kirkens nyttår, og inviterer alle
som fyller 11 og 12 år til å være med på
festen. Det blir opplegg og moro lørdagen
og overnatting og festgudstjeneste på
søndagen. Invitasjon kommer i posten,
og du finner informasjon og påmelding på
olsvik-kirke.no, når det nærmer seg.

På grunn av pandemien fastsettes
programmet 14 dager før møtet. Følg med
i kalenderen på nettsiden og på oppslag i
kirken og på butikker.

Loddefjord menighet inviterer til bibeltimer
i Loddefjord menighetshus følgende datoer
kl. 19.00.

Basar
Vi inviterer til basar 21. november 2020
kl. 12:00. Detaljene er fremdeles usikre
pga. smittevern. Følg med på nettsiden for
oppdatert informasjon.
Loddbøker er klare for utdeling. Vil du selge/
kjøpe lodd kan du ta kontakt med Vivian
tlf. 952 13 745 etter kl. 14. Du finner også
loddbøker i kirken hos adm.leder.
Takk for at du hjelper oss med høstens
dugnad!

Formiddagstreff

Vi ønsker velkommen til
formiddagstreff 1. oktober,
5. november og
3. desember
kl. 12.00–14.15.
Vi følger smittevernregler og bruker
kirkerommet. Det blir servering, gjester,

06.10 ved Annette Emilie Gangstø
Lukas og Apostlenes gjerninger
betydningen av sammenheng.

–

20.10 ved Tor Kristiansen
Stillhetens gave.
03.11 ved Paul Otto Brunstad
Paulus’ brev til Kolosserne.

SamlivsVitaminer

Irene og Øystein Elgen har i 20 år drevet
Familieskolen, som gir kurs og inspirasjon
til par og foreldre. Irene er barnelege og
barnepsykiater, Øystein voksenpsykiater,
begge overleger på Haukeland.
13. okober kl. 19:00 underviser de på
Loddefjord menighetshus med innhold fra
John Gottmann, en av verdens fremste
samlivsforskere. Temaet er å komme
hverandre i møte, hva er hindringer for å
lykkes, og å vite om og støtte den andres
drømmer. Gratis adgang. Pause med lett
servering. Påmelding nødvendig, til SMS
454 76 996 eller epost gm495@kirken.no.
Begrenset med plasser pga smittevern.

Høsten i Åpen barnehage

Vi går en annerledes høst i møte i
Olsvik åpen barnehage. Vi har som
vanlig åpent mandag, onsdag og fredag
med både frilek, planlagte aktiviteter,
sangstund, magiske samlinger, babysang, babyyoga og Diddys disipler.
Barnehagen har fulgt med på hva som
er anbefalt av tiltak, og vi går nå under
kategorien «gul», som vil si at vi kan åpne
opp våre lokaler igjen med diverse tiltak.
Tiltakene innebærer begrenset antall besøkende per dag, og at brukerne kun kan
benytte seg av én åpen barnehage per uke
for å minske smitte.
Vi har flere stasjoner med antibac, slik
at man hele tiden kan minske smitten. Vi
har også toaletter hvor man kan vaske
hendene og bruke håndsåpe.
Vi er så heldige at vi har eget uteområde,
og dette vil vi bruke flittig.
Vi vil kontinuerlig jobbe med å kommunisere
nødvendighet av håndvask, avstand og at
man må være helt symptomfri om man skal
delta i åpen barnehage. I tillegg må alle
skrive seg inn når de kommer med både

navn og telefonnummer. På den måten
kan vi kontakte alle berørte om det skulle
forekomme smitte.
Vi holder oss hele tiden oppdatert på
smittevern og følger alle anbefalinger
opprettholder trygg praksis. Om det blir
nødvendig vil vi opprette påmelding, slik at
vi ikke overskrider antall personer som kan
samles.
Leker inne vil bli vasket og byttet ut hver
dag for å minske smittefare. Vi har vanligvis
mattilbud i barnehagen, men dette har vi
tatt vekk nå for å få smitten ned, og alle må
nå ta med egen mat og drikke.
Vi er en godt bemannet barnehage, som
gjør at vi kan dele opp i kohorter om det
er nødvendig. Vi har både mulighet for
å bruke lokalet, uteområde og natur
i nærheten. På denne måten kan vi
oppretteholde smittevern og samtidig
kunne tilby foreldre og barn et godt tilbud
og en trygg møteplass.

Tekst og foto: Michelle Almestad

La oss be for
•

Vår nye sokneprest Martin Aalen
Hunsager.

•

Vår nye administrasjonsleder
Jessica Kerr.

•

De nye konfirmantene.

•

Gjennomføringen av Alpha-kurset.

•

At alle som ønsker å delta i et
fellesskap i menigheten må finne
sin plass.

•

At korona-situasjonen må lære
oss å finne nye veier å gå når det
gjelder menighetsarbeidet.

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
sine.
Med denne
oversikt
ved atfor
duåfår
varselforminst
7 dager
før forfall,
og
PS! Vi anbefaler
at du av
setter
maksimums
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

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.

Mottaker

Mottakers konto

Beløpsgrense per trekkmåned

Olsvik menighet

5081.08.11363

Kr. …...……………

Jeg ønsker å gi:

# Kr 100,-

# 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

