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Velkommen,
Jessica!
Jessica Ann Kerr er vår nye administrasjonsleder i Olsvik kirke. Arbeidet
hennes gjør at hun er involvert i alle deler av menigheten vår, og hun syns det
er kjekt å se hvor mye som skjer hos oss.
«Kirken ble fort mitt hjem i et nytt land.
Et sted jeg kunne føle tilhørighet», sier
Jessica. Som innvandrer fra Tyskland og
USA til Norge, vet Jessica mye om hvordan
det er å være ny i et fremmed land. Hun
flyttet hit i 2018 for å være sammen med
Mikael, som hun hadde vært kjæreste
med i omtrent ett år. Jessica er vokst opp i
Tyskland med en far fra Amerika og en mor
fra Tyskland. Hun har alltid hatt to språk
i oppveksten. «Språk og andre kulturer
er veldig interessant. Jeg har virkelig blitt
kjent med måten folk tenker på. Vi tenker
forskjellig fordi språkene våre er bygget
opp forskjellig. Det er jo med språket vi
tenker», sier hun.
Jessica har studert media, IT og ledelse –
tre fag som går stadig mer inn i hverandre.
Hun har bakgrunn i media-/TV-bransjen,
og har blant annet jobbet på et cruiseskip
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i en periode. «Jeg liker å reise, og det var
også sånn jeg møtte Mikael, på Ibiza», sier
Jessica med et smil. «Vi ble ‘travel buddies’
etter det.»
Det er ikke alltid lett å bli kjent med folk,
eller finne jobb når man flytter til et nytt sted.
Jessica kunne ikke norsk da hun kom hit,
og skjønte fort at det var viktig for å kunne
få seg en jobb. Hun tok derfor et norskkurs
på Nygård skole, og lærte seg språket
på ca. seks måneder. På dette kurset
møtte Jessica en miljøterapaut i Årstad og
Fridalen menighet. «Hun ble min partner på
en muntlig norskprøve på Nygård skole, og
vi ble fort venninner. Hun hjalp meg med å
få et intervju i Årstad menighet som førte til
en stilling der, og senere en i Løvstakksiden
menighet».

Ny i Olsvik
Et par år senere leser Jessica at Olsvik
menighet trenger ny arbeidskraft, og
søkte med én gang. Hun kjente ikke så
mye til Olsvik fra før av, men begynner
nå å få et bilde av hvem vi er. «Jeg likte
det jeg leste om menigheten», sier hun.
Det ble en kjapp overgang fra vår forrige
administrasjonsleder, Bjarne, til Jessica.
«Jeg kjente ham litt fra før, så overgangen
gikk bra, egentlig», sier hun. «Jeg var jo så
heldig at jeg fikk jobbe et par uker sammen
med Gunnar da jeg begynte. Det var veldig
interessant. Så tok Martin over, og det
har vært en veldig god match også», sier
Jessica.
Det har ikke vært så lett å bli kjent med
folkene i menigheten i dagens situasjon.
Men hun har likevel møtt en god del av de
frivillige i kirken vår. «De jeg har møtt som

jobber i menigheten er veldig lett å forholde
seg til. Veldig tydelige folk, som sier det de
mener», sier hun.

I konfirmasjonstiden leste hun en del i
Markusevangeliet. «Jeg fant veien tilbake
til Gud gjennom det evangeliet», sier hun.

Det er mye å sette seg inn i for Jessica, og
det er et par ting hun har lagt ekstra merke
til: Kulturfest, Colla Voce og Minecraftprosjektet som ble startet før jul. «Jeg liker
å spille Minecraft. Det er veldig kreativt,
og man kan gjøre det man vil i det spillet. I
tillegg liker jeg å synge. Så jeg håper jeg får
mer tid til de tingene i fremtiden», sier hun.

Overgangen fra den katolske kirken til den
norske var aldri et problem for Jessica.
«Den katolske gudstjenesten er veldig
tradisjonell, og man kan kjenne den igjen

uansett hvor i verden man er. Men siden jeg
er vant til forskjellige kulturer og religioner
var ikke overgangen et problem for meg. Vi
snakker alle om den samme Jesus. Det er
viktig å finne det lyset inni seg selv», sier
Jessica.
Tekst: Gro Renate Rostrup
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl

Katolsk bakgrunn
Jessica har vokst opp i en annen type kirke
enn den hun nå jobber i. Hun har bakgrunn
i både katolsk kirke og metodistkirke fra
oppveksten, og gikk på katolsk pikeskole
da hun var yngre. «Det var ikke enkelt
å komme til Norge, og føle at landet ikke
ville ha deg. I Tyskland var det aldri et
problem å finne jobb. Så da var det kirken
som fant meg», sier Jessica. «Det er derfor
jeg gjerne vil være med på å bygge en
menighet her i Olsvik. Lage et sted alle kan
føle seg hjemme, og akseptert. Et sted folk
kan gå til, uansett situasjon.»
Å være ny i staben er ekstra utfordrende når man må ha mye hjemmekontor.
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Alle kan redde noen
I kirkeåret har vi nå kommet til fastetiden.
Jeg vet ikke hvordan det er for deg, men
jeg har inntrykk av at folk flest har et litt
distansert forhold til denne perioden.
Mange tenker kanskje at faste er noe
muslimene driver med og får ikke helt
taket på hva fastetiden i kirken dreier
seg om.
Vi har to lengre perioder der vi bruker lilla
eller fiolett som liturgisk farge: fastetiden og
advent. Begge dreier seg om forberedelse
til en stor høytid, nemlig påske og jul. Men
det er nok ingen tvil om at advent får mer
oppmerksomhet enn faste.
Jeg tror dette handler mye om tradisjoner.
Det er nok fortsatt mange som spiser
boller med krem i på fastelavnssøndag, og
kanskje noen også prøver å leve litt mer
nøkternt disse ukene, men ut over det får
ikke fastetiden så mye fokus.
For meg er fastetiden synonymt med
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Jeg har
jobbet med konfirmanter i over 25 år, og
fasteaksjonen har vært viktig i konfirmantarbeidet i alle menighetene jeg har jobbet
i. De siste årene har Kirkens Nødhjelp

jobbet for økt fokus og synlighet for
fastetiden. Mange forbinder adventstiden
med kalender og lys. Kirkens Nødhjelp har
introdusert noe tilsvarende for fastetiden,
nemlig regnbuekalender og regnbuelys.
Kirkens Nødhjelps logo med hendene
og duen (som du kan se på baksiden av
bladet) er hentet fra bibelfortellingen om
Noah. Da storflommen var over, lovet Gud
at han skulle verne livet mot dødskreftene.
For å gi Noah et synlig tegn på dette satte
Gud regnbuen på himmelen. Regnbuen er
et håpstegn, et tegn på at en ny begynnelse
alltid er mulig. Dette er diakoniens
kjerne, og dermed grunnen til at Kirkens
Nødhjelp bruker regnbuen som ramme for
menighetsmateriellet til fastetiden.
Etter samme mønster som adventskalenderne, har Kirkens Nødhjelp laget
regnbuekalenderen. Der er det én
regnbuefarge med tilhørende bønn og
historie for hver uke i fastetiden. Vi har
også en fastesalme skrevet av Sindre
Skeie med syv vers, «Se, mørket vinner
aldri over lyset», som man kan synge et
nytt vers av hver uke.

andakt
I Olsvik kirke har vi de siste årene innledet
gudstjenestene i fastetiden med å tenne et
nytt regnbuelys, lese bønn og synge denne
salmen. Det femte verset lyder slik:
Hvor finnes brød til alle folk i verden
hvis ikke du vil dele med din bror?
Vi puster alle i den samme luften
og lever på den samme, lille jord!
Jeg var for en del år siden på studietur til
Etiopia og har sett med egne øyne hva en
brønn med rent drikkevann kan ha å si i et
lokalsamfunn. I Fasteaksjonen 2021 kan
du være med og gi flere mennesker et liv
med rent vann.
Og det som er så flott, er at man kan få mye
vann for pengene. Bare 300 kroner er nok
til å sikre rent vann for resten av livet til ett
menneske!
Ingen kan redde alle, men alle kan redde
noen. Ved å gi penger til aksjonen, bidrar
vi faktisk til forandring og en bedre hverdag
for enkeltpersoner.
Tekst: Hans-Petter Dahl

Min salme
Da jeg ble spurt om å skrive «Min
salme» til menighetsbladet, begynte
jeg å gruble over hvilken salme jeg liker
mest. Det var ikke enkelt å velge, men i
en lunsj sammen med kantor Rune kom
jeg plutselig på det! «Amazing Grace»
fra den engelske presten John Newton,
publisert i 1779.
Denne salmen har fulgt meg fra jeg var
veldig liten. Tanten min fra USA lærte meg
sangen, og senere akkordene på piano.
Min familie, både i Tyskland og i USA,
er veldig musikalske, og vi sang alltid
sammen i bilen på vei til ferie i Italia, Tirol
og andre steder. «Amazing Grace» var en
av sangene vi alltid sang.
«Amazing Grace» handler om Guds nåde,
og at hvert eneste menneske kan bli frigjort
av denne nåden uansett hvilket liv en har
levd. Sangen i seg selv bruker et løst språk
som er veldig tilnærmet og signaliserer
åpenhet for å kunne bli tatt imot av Gud.
Dette liker jeg veldig godt, siden jeg tror
at mennesker har verdi i seg selv, uten å
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måtte gjøre noe for det.
Spesielt det tredje verset er meg nær.
Det handler om å komme seg gjennom
tøffe tider med Guds nåde og finne hjem
igjen. Dette er noe som de fleste har en
forståelse av. Alle har opplevd noe i livet
som var anstrengende å overkomme.
Guds nåde viste seg kanskje på forskjellige
måter da – en venn som rakk hånden ut,
et familiemedlem som viste forståelse,
profesjonell hjelp som kom til rett tid.
«Amazing Grace» er en salme som gir
håp og fremhever noe grunnleggende for
mennesker. Bibelen forteller om en mann
som ga alt for oss; det ultimate offeret.
En mann som hadde like mye kjærlighet i
seg både for sine fiender og sine venner;
som ikke dømte, men prøvde å forstå. På
slutten av dagen er jo dette det alle ønsker
seg dersom de mest grunnleggende behov
er møtt. Vi vil ha forståelse, nestekjærlighet
og noen som er interessert i oss og våre
utfordringer. Derfor prøver jeg alltid å
huske å være åpen og imøtekommende.

Det er mye enklere å stenge folk ute med
fordommer og murer enn å bygge broer.
I denne sammenhengen er det viktig å
komme tilbake til tanken om at vi alle sitter i
samme båt, og denne båten heter liv.
Tekst: Jessica Kerr

Amazing grace! How sweet the sound
that saved a wretch like me!
I once was lost, but now I’m found,
was blind, but now I see.
‘Twas grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieved.
How precious did that grace appear
The hour I first believed!
Through many dangers, toils, and snares.
I have already come;
This grace has brought me safe thus far,
and grace will lead me home.

Nedskjæringer
Bergen
Kirkelige
Fellesråd
(BKF)
meldte før jul 2020
at det ville bli nedskjæringer i stillinger
blant BKFs ansatte
i
menighetene
i
Bergen.
Konkret
for Olsvik menighet
betyr det at stillingen som frivillighetskoordinator vil bli borte. Det innebærer
at menighetsrådet, sammen med de
ansatte, må se hvordan vi som menighet
nå skal ivareta de oppgaver som var
tillagt denne stillingen.
Nedskjæringene berører i praksis alle
menighetene i Bergen. Alle frivillighetskoordinatorene i menighetene i Bergen
har vært deltidsstillinger. Disse har til
sammen utgjort ti årsverk.
BKF reduserer dette med seks årsverk,
og beholder altså fire årsverk, ved å
opprette fire nye stillinger som frivillighetskonsulenter. Disse skal betjene alle
menighetene i Bergen, og ha oppgaven
med å fremme frivillighetsarbeidet i alle

menighetene. Dette ble vedtatt i Bergen
kirkelige fellesråds møte 24. februar i år.
Alt nytt er spennende. Vi er spente på
hva det vil innebære i praksis. Vi har
forventning til at dette skal fremme organiseringen og rekrutteringen av frivillige i
menighetene. Også i Olsvik menighet.
Uansett setter det fokus på hva vi i Olsvik
menighet må og kan gjøre, for å rekruttere
og oppmuntre til at enda flere frivillige blir
med i vårt fellesskap.
Menighetsmøte søndag 21. mars rett
etter gudstjenesten
Et viktig punkt på programmet for
menighetsmøtet 21. mars er at det skal
drøftes ny liturgi i Olsvik. Det er omtalt
i årsmeldingen for 2020. Gudstjenesteutvalget i Olsvik arbeider med saken.
På menighetsmøtet 21. mars legges
utvalgets innstilling frem. Etter vedtak
i Menighets-rådet vil dette bli sendt til
Bjørgvin bispedømme for avgjørelse.
Endringen skal tre i kraft 1. pinsedag, 23.
mai.
På årsmøtet skal Årsmeldingen for 2020

Lederens hjørne ved
menighetsrådsleder Arthur Pilskog
for Olsvik menighet drøftes. Den er lagt
ut i inngangspartiet av kirken, og den kan
også leses på nett. Se hjemmesiden til
Olsvik kirke. Der får du et vitnesbyrd om
nesten alt det som skjedde i vår menighet
i løpet av det spesielle fjoråret, 2020.
Hele årsmeldingen er egentlig en
bønneliste. Der leser vi om arbeidsgrener
og enkeltpersoner vi kan huske på, og
legge frem for Gud med takk og forbønn.
At de må oppleve fremgang og glede i sitt
arbeid.
Konfirmasjoner utsatt til august
Konfirmasjonen er utsatt til de siste ukene
i august 2021. Det er fortsatt vanskelig
å planlegge om fremtiden. Men nå er
det blitt bestemt at det blir konfirmasjon
i Olsvik menighet på følgende dager i
august. Alle konfirmanter som var satt
opp på samme dag i mai flyttes over til
samme dag i august:

•
•
•
•

Lørdag 1. mai flyttes til 21. august
Søndag 2. mai flyttes til 22. august
Lørdag 8. mai flyttes til 28. august
Søndag 9. mai flyttes til 29. august

Ti år med juletre
I Olsvik kirke er vi stolt over å ha hatt
et stort og flott juletre på plass hver
desember i ti år.
Målet vårt er å presentere et juletre som
bidrar til en følelse av høytid og fest for alle
som er innom kirkerommet i advent. Noe av
pynten på treet går igjen hvert år, og noe
bytter vi ut av og til. Tanken bak pyntingen
er å holde på kjente tradisjoner mens vi
samtidig prøver å ta opp noe av det som
beveger seg i samfunnet. Når vi klarer
dette blir treet en velkjent del av høytiden,
samtidig som vi setter fokus på ting som
er relevant for mennesker som kommer til
kirken.

og en flott stjerne i toppen. Når grunnlaget
var på plass, ble det hengt opp regnbuer
med teksten «Alt blir bra» og et lysende
hjerte i øvre del.
Hver gang vi pynter treet i Olsvik kirke
ønsker vi å bidra til å løfte fram høytiden
og alt som ligger i den. Spesielt viktig for
oss i 2020 var å bidra til håp i en fremdeles
usikker tid.
Tekst: Sven-Ove Rostrup
Foto: Bjørg Karin Husa

Det er blitt en klisjé å si det, men 2020 ble
et annerledesår. Utfordringen for oss som
planla pynting av treet var å presentere et
tre som skulle være tidsriktig, på en positiv
måte. Vi endte opp med å bli inspirert av
regnbuene som barna laget våren 2020,
og den flotte trenden med å pynte bybildet
med lysende hjerter. Juletreet ble pyntet
med julekuler, glitter, stjerner, sløyfer, lys
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Susan måtte
drikke vannet
hun vasket
klær i
Seksbarnsmoren Susan Miyambo trodde aldri at hun skulle få rent vann, men nå som hun har fått det kan hun bruke mer tid sammen med barna sine.

For seksbarnsmoren Susan Miyambo
(35) var rent vann kun en fjern drøm.
Alt vannet hun trengte til mat, drikke og
klesvask måtte hun hente i en skitten
elv.
Vi er i landsbyen Kasalaulo i Zambia, i et
område hvor flere tusen flyktninger fra
Kongo har søkt tilflukt. Her bor Susan
sammen med de seks barna sine i et lite
hus med strå på taket.
Tunge kanner
Med høner som flakser rundt bena hennes,
et barn på armen og et som holder i
skjørtekanten, forteller hun om timelange
gåturer for å hente vann før de fikk rent
vann til landsbyen.
– Mangel på vann ga oss mange
helseproblemer. Elva var vår nærmeste
vannkilde, og den var både skitten og
full av bakterier. Vi var veldig ofte syke,

forteller hun.
Alternativet var å gå langt med tunge
kanner. Flere timer måtte hun bruke for å
hente rent vann. Det var det ikke alltid tid
til med seks barn å ta seg av. Derfor ble
vannet fra elva ofte den enkleste løsningen.
Vannet hun vasket klær i, drakk, badet
barna i og lagde mat med. Vannet hun
delte med dyr og insekter.
– Vi måtte gå store avstander for å komme
til vannkilden, og det var vanskelig for
familien min å få til det, forklarer hun.
Brønn som endret alt
Susen tar oss med inn i huset sitt der de er
mange på liten plass. Litt av plassen er satt
av til oppbevaring av fisk og den populære
grønnsaken kassava, som smaker nesten
som potet.
– Her ser du litt av inntekten min, smiler
hun. For salg av både fisk og kassava gir
ekstra penger til
storfamilien.
Hun
peker
på
de
fargerike
vannkannene
som står ved matlagingsplassen.

– Nå trenger vi
ikke lenger å gå
langt for å hente
vann. Takket være
Kirkens Nødhjelp
har vi fått rent vann
i landsbyen. Det er
vi så takknemlige
Brønnen i Kasalaulo i Zambia er rett utenfor huset til seksbarnsmoren. for.
Tilgang til rent vann har forandret livet hennes. Hun kan blant annet bruke
mye mer tid på å dyrke kassava og mango.
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Landsbyen, med sine 1753 innbyggere, er
en av mange landsbyer som har fått tilgang
til vann av Kirkens Nødhjelp. Våren 2018
boret vi en brønn. Det er viktig for oss at hele
landsbyen får eierskap til vannsystemet
vi bygger. Derfor samarbeider vi tett med
våre lokale partnere og vanningeniører.
Innbyggerne er med på tilrettelegging og
velger en egen komite som vedlikeholder
og har ansvar for vannforsyningen.
For Susan er det nå bare en kort tur bort til
brønnen som er omringet av kanner klare til
å fylles opp.
– Nå kan jeg gi familien min rent vann. Det
er jeg så glad for.
Men selv om Susan ikke lenger er bekymret
for å bli syk av skittent vann, har hun en
annen stor bekymring. En bekymring hun
deler med resten av verden: Covid-19.
– Jeg er redd for å bli smittet når mange
av oss er samlet, og jeg frykter for barnas
og mitt liv. Covid-19 er virkelig og utgjør en
fare for oss alle.
Spesielt er hun bekymret for lange køer ved
vannpumpa. For i landsbyen er det mange
som setter pris på rent og trygt vann, og
etterspørselen er derfor stor.
– Min oppfordring er at det bores enda flere
brønner for å møte etterspørselen, slik at
enda flere får tilgang til rent vann og vi kan
ha god avstand for å unngå smitte.
Anette Torjusen
Foto: Kirkens Nødhjelp

En klippe i felt
Når Ebba Tafese besøker landsbyene
hvor Kirkens Nødhjelp jobber med vann,
kommer folk strømmende til for å gi
han en «high five». For det er ikke bare
prosjektene han har kontroll på, han er
også på hils med de fleste.
«Hei, hvordan har du det?», smiler han,
og hilser på guttegjengen på etiopisk
vis. Skulder mot skulder. Vi er i Beseko i
Etiopia, en landsby som fikk vann i 2018.
Ebba Tafese er sjefen for Vann, sanitær og
hygiene-programmet til Kirkens Nødhjelp i
Etiopia.
– Det er det sjette året mitt i Kirkens
Nødhjelp nå, så det har blitt noen år, smiler
han.
Han hadde en helt klar plan da han
begynte.
– Jeg ville være med på å forandre liv.
Gjennom jobben kan jeg det. Sammen
med Kirkens Nødhjelp forandrer vi liv for
marginaliserte mennesker. Mennesker som
ikke får dekket de mest grunnleggende
behov.

Det er mye Ebba liker med jobben sin, men
akkurat det å forandre liv, er viktig for han.
– Jeg liker aller best at jobben min betyr
en endring for så mange mennesker.
Gjennom jobben Kirkens Nødhjelp og jeg
gjør, får folk rent og trygt vann. Vi gir folk
et verdig liv.
Og ringvirkningene er store.
– I tillegg til vann så får de opplæring i
hygiene, hvordan ta vare på seg selv og
miljøet rundt seg. Alt dette er med på gi folk
bedre helse.
Det gjør ekstra stort inntrykk på han å se
folk få vann for aller første gang.
– Når folk for aller første gang i hele livet
får se rennende, rent vann komme ut av
rørene vi har bygget, og trygt kan drikke
det, det gjør meg så lykkelig. Det er noe av
det beste ved jobben min.
Og han føler seg ofte stolt.
– I tillegg til å være stolt av jobben vi gjør,
så får jeg utrolig energi og overskudd til å
yte enda bedre i jobben min. Ebba opplever

Fasteaksjonen i Olsvik

Vi planlegger bøsseaksjon tirsdag
23. mars. Om det ikke er mulig, vil vi
samle inn penger digitalt enten gjennom
Facebook eller Spleis. Følg med på
nettsiden og Facebook for oppdatert
informasjon.
Du kan også gi direkte til Kirkens
Nødhjelp via Vipps, SMS eller konto. Se
informasjon på baksiden av bladet.

utrolig mye i felt, men noe av det som
virkelig fester seg, er nettopp folk.
– Alle de fine folkene jeg jobber med, er
spennende. Vi møter så mange forskjellige
folk, i ulike settinger og områder. Og hvert
nytt sted, byr på nye muligheter til å jobbe
med fine folk.
Det er ikke bare ute han møter fine
folk. Ebba er også veldig fornøyd med
kollegaene sine.
– Jeg har fantastiske kollegaer. Alle
profesjonelle, erfarne folk, og det er
fryd å ha dem rundt meg. Vi jobber tett
samarbeider godt om ulike prosjekter
oppgaver.

er
en
og
og

Tekst: Anette Torjusen
Foto: Håvard Bjelland

Kompiser: Ebba Tafese (venstre) liker at han treffer så mye fine folk gjennom jobben. Her er han sammen med Bate, som forteller historien sin til
konfirmanter i Fasteaksjonen.
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Olsvik menighet har samarbeid med
Normisjon som en SMM-menighet
(Samarbeid Menighet og Misjon). For
vår del er fokuset spesielt på arbeidet
med sykehuset i Okhaldhunga i Nepal.
Fra oktober 2002 til desember 2019
arbeidet Kristin og Erik Bøhler som
utsendinger for Normisjon ved sykehuset.
Kristin er nå kontaktperson for Normisjons
SMM-menigheter, og vi har fått hilsen og
info fra henne om arbeidet ved sykehuset.
Normisjon har vært og er en viktig støttespiller til sykehuset, som drives av United
Mission to Nepal (UMN). Sykehuset ligger
8 mil fra Mount Everest og er det eneste
sykehuset i et område med over 250.000
mennesker.

undertegne den nye femårsplanen. Den
nye helsedirektøren i Provins 1 viste seg å
nå være en som tidligere har vært leder for
statens helsearbeid i Okhaldhunga, og er
selv født i distriktet. Han kjenner sykehuset
og vet hvilke behov det dekker.
Sykehuset har over 1200 fødsler i året. Det
er gratis tjenester for barn under 12 kg.
Sykehuset er også blitt et senter i Øst-Nepal
for resistent tuberkulose. Normisjon støtter
blant annet et pasientstøttefond som sikrer
fattiges rett og mulighet til behandling.
Gjennom det kan sykehusregningen

betales for de fattigste.
Mange deltar i prosjektet Babytepper til
Nepal. Mange kommer til sykehuset for å
føde, men har ikke med seg noe varmt tøy
til å ha på den nyfødte. Da sendes de hjem
med gode ull-babytepper strikket i Norge.
Du kan lese mer om dette på nettsiden
nepaltepper.blogspot.com
Normisjon har vært med på å bygge ut
sykehuset, som nå er godkjent for 50
sengeplasser. Det nye sykehuset er bygd
jordskjelvsikkert og har i tillegg et helt nytt

Avtale på papir gir liv og helse til mange
i nød
For at sykehuset i Okhaldhunga skal kunne
drive lovlig, må det ha avtale med landets
myndigheter. UMN Medical & Development
Trust, som er eiere av bl.a. Okhaldhunga
sykehus, fikk på julaften 2020 den beste
julegaven de kunne få: Etter en svært lang
prosess ble det undertegnet en femårig
avtale for drift av sykehuset.
Siden forrige avtale har Nepal blitt en
føderal stat. Det var en utfordring å dele
ansvarsområder mellom nasjonalt nivå og
provinsnivå. Myndighetene krevde også
at sykehuset måtte eies av en nasjonal
organisasjon, og ikke en internasjonal slik
som UMN.
Men det ble enighet om at Provins 1 skulle
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Tepper strikket av foreningen Sandalen, som inkluderer medlemmer fra Olsvik menighet.

ventehjem for mødre, som vil sikre enda
flere trygge fødsler.
I april 2019 åpnet også en sykepleierskole
som drives ut fra sykehuset. Alle studentene
er kasteløse jenter som har fått så gode
karakterer at de har fått stipend av staten
som dekker både studieplass, husrom og
mat gjennom hele studieperioden.
Et annet prosjekt under ledelse av
Okhaldhunga sykehus og United Mission
to Nepal, og støttet av Normisjon og Digni,
er Inkluderende lokalsamfunn: For alle med
funksjonsnedsettelser. Det er et spennende
prosjekt der en møter de fattigste og de
som lever i skyggen i en landsby. De
begynte i januar 2020 og har ansatt en stab
på 32 personer. De går fra hus til hus for
å registrere alle med fysiske og mentale
behov. Alle med spesielle behov har fått
besøk av fysioterapeut eller mental rådgiver
og noen har blitt lagt inn på sykehus for
behandling og ekstra opptrening. Mange
har behov for tilrettelegging av hus til bruk
av rullestol og toalett.
Det handler om å inkludere mennesker
med funksjonsnedsettelse i landsbyens
liv slik at de kan få skolegang og bidra til
felleskapet på sin måte. Prosjektet er ment
å være fire år i hvert av de syv geografiske
inndelingene av Okhaldhunga fylke. De har
begynt i to av områdene. Det er vanskelig

Sykehuset har blitt utvidet og er nå jordskjelvsikkert.

tilgjengelig, og flere av de ansatte bor i sine
arbeidsområder. Det er imponerende at de
har klart å starte dette midt i pandemien.

Mer informasjon kan du finne på nett:

Vi i Olsvik fortsetter å støtte Okhaldhunga
i både bønn og offer (og med tepper!). Om
du vil gi en gave kan du vippse til 60471
eller sette inn på konto 1503.02.13537 og
merke det med prosjekt 306008.

facebook.com/okhaldhungasykehus

Joel Hafenstein, generalsekretær i UMN, møter helsedirektøren i Provins 1 for underskrift av en
omfattende avtale som ivaretar sykehusets juridiske behov i fem nye år.

normisjon.no/vare-prosjekter/nepal

Tekst: Kristin Bøhler

Mange av de nyfødte får med seg gode ullbabytepper strikket i Norge.
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Din annonse her
til over 10 000 mennesker
i Olsvik og omegn?
Vi kan hjelpe til med
rådgivning og tilrettelegging ved
begravelser og bisettelser.

Kontakt oss på
olsvik.menighet.bergen@
kirken.no

Døgnvakt 55 90 19 80
www.samdals.no
Håkonsgt. 13 • 5015 Bergen

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00
TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

RENT VANN REDDER LIV.
FORANDRE. FOR ANDRE.
Send Vipps til 2426
Les mer på
www.fasteaksjonen.no

Haakonsernveien 63, 5173 Loddefjord

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
Stort utvalg av reseptfrie
legemidler

BLIKKENSLAGER - TAKTEKKER
Faglig og hurtig legging av nytt tak
- til avtalt pris!

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!

Dreggsallm. 36
5003 Bergen

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no

Din annonse her?
RUSFRI
OPPVEKST

Kontakt oss på
olsvik.menighet.bergen@
kirken.no

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

Martin Aalen Hunsager
950 56 454
mh298@kirken.no

Hans-Petter Dahl
971 67 683
hd268@kirken.no

Nobukazu Imazu
958 88 236
ni235@kirken.no

Sven-Ove Rostrup
920 41 731
sr393@kirken.no

Kantor

Administrasjonsleder

Rune J. Klevberg
476 43 011
rk239@kirken.no

Jessica Kerr
413 63 639
jk253@kirken.no

Diakon

Leder av
menighetsrådet

Heidi Merete Baird
920 69 372
hb776@kirken.no

døde
Kari Nilsen Kvalheim
Hans Peder Birkhaug
Berit Lise Refsland
Rune Refsland
Ruth Målfrid Flåm
Dag Brynjulf Myklebust
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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

Konrad Emil Huse
Madel Larsen-Johansen, Johanneskirken
Noah Conrad Viken Andreassen
Isak Monsen Stien
Victor Bergfjord
Thale Gjesdahl Gjermstad, Laksevåg kirke
Oscar Kallestad
Sander Nedretvet Einarsen, Eidanger kirke
Mia Lundheim Lundgaard
Fie Steffensen Hexum, Johanneskirken
Liam Selstø Lund, Sælen kirke

Øyvind S. Stokke-Zahl
os658@kirken.no

Arthur Pilskog
arthur.pilskog@gmail.com

Olsvik menighetskontor

døpte

Bjørg Karin Husa
918 82 206
bh953@kirken.no

Brit Marie Færestrand
Kåre Johan Eriksen
Bernt Kristian Hopland
Svein Magne Svendsen
Bjørg Inger Stalheim
Laila-Beth Rostøen
Berit Nygård
Bjørg Martiniussen
Jan Henrik Larsen
Lasse Davidsen
Torill Horgen
Vigdis Pettersen

vigde
Ole-Jørgen Kjelsrud og
Marielle Kristine Eliassen
Maria Myksvoll og Aase Kenneth

offer

Oktober
25. Nådehjemmet

510,90

November
29. Normisjon		

1 572,00

Desember
6. Menighetsarbeidet
13. Olsvik TenSing
20. Menighetsarbeidet
24. Kirkens Nødhjelp
24. Bymisjonen		
25. Normisjon		

1 329,75
2 364,00
1 526,75
4 407,87
4 407,87
2 758,00

Januar
1. Menighetsarbeidet
3. Menighetsarbeidet
10. Nådehjemmet		
24. KABB		
31. Sjømannskirken

1 132,75
1 428,25
98,50
197,00
394,00

Februar
7. Bibelselskapet		
21. Menighetsarbeidet

492,50
394,00

Gudstjenester i Olsvik kirke

Med forbehold om endringer. Se olsvik-kirke.no for oppdatert informasjon.
Ved avlyst gudstjeneste kan du likevel gi offer til det fastsatte formålet. Send Vipps til 12192 i løpet av søndagen.
14. mar. 4. søndag i faste kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Martin Aalen
Hunsager. Dåp. Offer til Haraldsplass
Samtalesenter.

4. apr. Påskedag kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Martin Aalen
Hunsager og Nobukazu Imazu. Dåp. Offer
til Okhaldunga.

21. mar. Maria budskapsdag kl. 11.00
Ung messe ved Nobukazu Imazu. Offer til
Norges KFUK-KFUM, Bjørgvin krets.

11. apr. 2. søndag i påsketiden kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Martin Aalen
Hunsager. Offer til menighetens arbeid.

28. mar. Palmesøndag kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp.
Offer til menighetens arbeid.

18. apr. 3. søndag i påsketiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Aalen
Hunsager. Dåp. Offer til Kalfarhuset
oppfølgingssenter.

1. apr. Skjærtorsdag kl. 19.00
Gudstjeneste ved Martin Aalen
Hunsager, Nattverd. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.
2. apr. Langfredag kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Aalen Hunsager.

Foto: Bodil Angelvik

16. mai. Søndag før pinse kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Aalen Hunsager.
Offer til Kirkelig dialogsenter.
23. mai. Pinsedag kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Offer
til Kirkens ressurssenter mot vold og
seksuelle overgrep

25. apr. 4. søndag i påsketiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Offer til menighetens arbeid.

24. mai. 2. pinsedag kl. 12.00
Alvøen hovedgård
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Offer
til menighetens diakonale arbeid.

2. mai. 5. søndag i påsketiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Aalen Hunsager.
Dåp. Offer til menighetens arbeid.

30. mai. Treenighetssøndag kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Aalen Hunsager.
Offer til menighetens arbeid.

Kirkebenk i Alvøskogen
I disse tider er det ikke lett å ha
kirkebenken innendørs på et kjøpesenter. Løsningen? Vi flytter ut!

9. mai. 6. søndag i påsketiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp.
Offer til menighetens arbeid.

Vi ønsker velkommen til kirkebenk i
Alvøskogen tirsdag 16. og 23. mars kl.
11–13. Du finner oss i skråningen ned mot
vannet noen hundre meter innover forbi
idrettsparken.

Nr. 1 2021
Årgang 37.

Utgiver: Olsvik menighetsråd
Olsvik menighetsblad betraktes som
offentlig informasjon og nærmiljøblad. Av de rundt 12 000 personer
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10 000 til Den norske kirke. Derfor er
menighetsbladet ikke definert som
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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)

Pasjonskonsert

Tirsdag kl. 19.00. Mer informasjon finner du
på kirkens hjemmeside: olsvik-kirke.no

Meditativ musikk for pasjonstiden v/ Rune J.
Klevberg (orgel) og Johann Sebastian Blum
(cello).

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

Kollekt ved utgangen.

Påskekonsert

Festlig sang og musikk for påsketiden.
Medvirkende:
• Loddefjord sangforening, dir. Felicity
Burbridge Rinde
• Colla Voce, dir. Angela Vågenes
• Brith Barsnes Bjordal, sang
• Helge Haukås, trompet
• Rune Johnsen Klevberg, orgel
Inngang kr. 100.

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.

Formiddagstreff

Vi fortsetter våre fine treff i kirkekjelleren.
Alle treff starter kl. 12.00 og avsluttes kl.
14.15. Det blir lunsj, utlodning, andakt
og gjester. Trenger du skyss, kontakt
administrasjonsleder Jessica på 413 63 639
eller Brith Barsnes Bjordal på 905 24 773.
Vi håper å invitere til følgende formiddagstreff i vår:
8. april: Åresalg og allsang med Terje
Onstad og Geir Barsnes.
6. mai: Vårkonsert med kor
3. juni: Vårtur

La oss be for
•

At vi må nå ut med evangeliet til
alle som bor i vårt område

•

Misjonsprosjektene våre:
Nådehjemmet i Thailand og
sykehuset i Okhaldunga i Nepal

•

Årets konfirmanter

•

Hvordan vi kan skape gode
fellesskap i denne tiden

•

At vi kan få til et avslutningstreff
på Alpha-kurset

Gjennom linsen
Det er ikke alltid Storavatnet fryser over. Men etter sporene å dømme var ”Storavatnet på
langs” en populær tur denne vinteren!

Foto: Bjørg Karin Husa

SIDE
de kastet ut garnet der
Finn fem feil! Da
Jesus sa, fikk de så mye fisk at

Finn navn på 10 dyr!

båten nesten sank! De to bildene er nesten like. Finner du
de fem feilene på bildet under? (Tegning: Monica Bauleo)

Inne i rutenettet er det gjemt 10 dyrenavn. De står fra
venstre mot høyre, og nedover. Kan du finne alle?
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Bestill abonnement
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Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre.
Hva skjuler seg her?
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En musunge tittet
ut av musehullet om
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– Mamma! ropte
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– Jeg har sett en
engel!
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tolvåring
i tempelet

Vitser
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Jesus metter
fem tusen

– Jeg håper det
ikke blir regn i dag, sa
kengurumamma.
– Det er så travelt når
ungene leker inne.

FOR 785

MILLIONER MENNESKER
ER DETTE DRIKKEVANN
...TENK OM DU MÅTTE GI DET TIL DITT BARN?

RENT VANN REDDER LIV.
FORANDRE. FOR ANDRE.
Vipps valgfritt beløp til 2426
SMS VANN til 2426 (250,-)
Eller gi på konto 1594 22 87493
fasteaksjonen.no

