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Til kamp mot berøringsangsten

Renate Nedregård er forfatter og
journalist. Hun har bakgrunn fra
TenSing og skriver bøker for ungdom,
og har hun nettopp gitt ut en ny bok
med tittelen Jesus – gutten som
startet en verdensreligion. Renate
ønsker å komme til livs samfunnets
berøringsangst når det kommer til
religion. Boken forteller om Jesus uten
å forkynne. Hun ønsker å åpne for
samtale og gjøre foreldre i stand til å
tørre å lese bibelfortellinger for barna og
holde Bibelen som kulturarv i hevd.
Berøringsangst
Når jeg prater med henne, forteller hun
om en berøringsangst hun opplever i
samfunnet. En redsel for å snakke om
Jesus, diskutere religiøse temaer og ta
med barn i kirken. Det siste kjenner jeg
som kateket igjen, blant annet fra kontakt
med skoler og barnehager.
– Ja, når jeg skulle skrive boken opplevde
jeg til en viss grad berøringsangst. Det
som skjer er at man backer ut og ikke tør å
snakke om religion i det hele tatt, forklarer
Renate. – Ikke i samfunnet, ikke med barna
og ikke i skolen. Og det er det dummeste
vi gjør. Selv om samfunnet blir mer
mangfoldig og religion ikke er like riktig for
alle i samfunnet, må vi ikke stenge dørene
for å snakke om det, sier Renate.
Døråpner
Bildet av flanellografen og fortellingene om
Jesus på søndagsskolen er godt forankret
hos Renate. Det er tydelig at det hun selv
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har fått med seg i oppveksten, er noe hun
ønsker at kommende generasjoner ikke
skal miste. Boken ønsker hun skal være en
bok for alle, uavhengig at bakgrunn og tro.
Den forteller dem om den viktige delen av
norsk kultur som fortellingene om Jesus er.
– Se for deg en moderne familie med
foreldre som har døpt barna, men synes
dette med religion og forkynnelse er
vanskelig, forklarer Renate. Med denne
boken kan de få hjelp. Vi mangler bøker
som forteller om Jesus for barn uten
å forkynne. Jeg ser for meg at boken
kan være en døråpner, et grunnlag for
diskusjon og debatt. I arbeidet med boken
har jeg lest mye forskning og pratet en del
med teologer, og det er spennende å se at
Jesus står støtt, også etter 2000 år, sier
Renate.
Gjennom arbeidet med boken har hun også
opplevd at noen av bildene hun har hatt av
livet til Jesus ikke nødvendigvis stemmer
helt. Det er strenge rammer når man skal
lage sakprosa. For å få til dette skjønner
jeg at Renate har gått grundig til verks og
at hun har satt seg godt inn i konteksten
fortellingene om Jesus er skrevet i. Så selv
om flere av oss kan føle oss snytt når vi
oppdager at Jesus mest sannsynlig ikke ble
født i en stall i Betlehem, vil vi komme ut på
andre siden med en dypere forståelse når
vi også skjønner hvorfor historiene er fortalt
slik de er, og ser at de er betydningsfulle.
Etter min mening gir boken til Renate
denne forståelsen, og formidler den på en
god og lettlest måte. Språket i boken egner

seg godt for litt eldre barn, ungdommer og
voksne.
– Det er viktig å poengtere at dette ikke
er en barnebibel, fortsetter Renate. – Jeg
har stor respekt for hvor viktig religion er
for dem som tror på den, og ønsker ikke
å trakke på noen tær. Denne boken er
ikke skrevet for de som vil lese om Guds
sønn, men for de som vil lære mer om den
historiske Jesus. Jesus er et fantastisk
forbilde, uansett om man tror han er Guds
sønn eller ikke, og jeg vil gjøre mitt for at
historiene ikke går tapt.
En annerledes bok
Renate har en fin måte å skrive på som
fenger alle aldre. Når man leser boken,
blir man fort revet med. Det blir vanskelig
å legge den fra seg, og man er spent på
hva som skjer på neste side. Hun klarer å
presentere en spennende historiefortelling,
samtidig som hun viser til fakta og forklarer
leseren hva som er historisk sannsynlig og
ikke. Resultatet blir en bok som kan leses
av alle, uavhengig av religiøst ståsted.
– Hvis denne boken kan være en
døråpner og åpne for nysgjerrighet, slik
at berøringsangsten blir mindre og vi blir
mindre redd for å la barna selv oppleve
kirken og kristendommen, da blir jeg veldig
glad, avslutter Renate.
Tekst: Sven-Ove Rostrup
Foto: Silje Katrine Robinson
Bokomslag: Spartacus forlag

Fellesskap, frivillighet og diakoni

Strategisamlingen hadde både digitale og fysiske deltakere.

Over ett år på overtid har menighetsråd
og stab endelig hatt strategisamling for å
velge fokus for menighetsrådsperioden.
Kanskje vi har funnet noe du vil være
med og gjennomføre – eller kanskje du
har ideer til flere tiltak?
Strategisamlingen avholdes normalt i
starten av hver menighetsrådsperiode, og
denne var opprinnelig planlagt til Alver hotell
en helg i mars 2020. Dessverre stengte
landet ned like før, og samlingen har blitt
utsatt flere ganger siden da. Vi endte opp
med en forenklet én-dags samling i Olsvik
kirke 24. april i år. De fleste deltok fysisk,
og noen valgte å bli med digitalt.
Målet med strategisamlingen er å velge
fokus for menighetsrådsperioden. Dette
innebærer at menighetsråd og stab tenker
sammen om hva vi vil fokusere på og hvilke
mål vi ønsker å oppnå, samt idémyldring

rundt hva vi konkret kan gjøre for å oppnå
disse målene.
Tankene
fra
samlingen
har
blitt
systematisert og skrevet ned i en målog tiltaksplan. Dette fungerer som et
utgangspunkt for arbeidet videre. Planen er
i hovedsak et arbeids-og idédokument, og
det er ikke slik at vi nødvendigvis kommer
til å gjennomføre alt som står der. Du finner
planen i dokumentarkivet på hjemmesiden,
men for enkelthets skyld kan du også
scanne QR-koden på denne siden.
De tre områdene vi ønsker å fokusere på i
resten av menighetsrådsperioden er:
Fellesskap. Pandemien setter spor i oss
alle. Mange er mer alene nå enn før.
Jo lenger man er vekke fra fellesskap,
jo vanskeligere er det å finne tilbake. Vi
ønsker at alle skal kjenne seg velkommen
og hjemme i vår
menighet og ha et
fellesskap her.

Frivillighet.
Når
vi (og alle andre
menigheter
i
Bergen)
mister
frivillighetskoordinator,
betyr det at vi må
omorganisere
frivilligheten i vår
menighet. Det er
Smittevern ble ivaretatt med blant annet faste plasser, god avstand og både utfordrende
individuelle kuverter.

og en spennende mulighet til å se fremover.
Diakoni. Dette er kirkens omsorg i praksis.
Gjennom det diakonale arbeidet kan
mennesker få hjelp i ensomhet og sorg,
og vi kan skape møteplasser og ivareta
mennesker i menigheten på en god måte.
I planen finner du ideer til tiltak innenfor alle
disse tre satsnings-områdene. Den største
utfordringen for gjennomføring av tiltak er
ofte å finne engasjerte frivillige som kan
drive det. Kanskje du finner noe du brenner
for og vil hjelpe med å gjennomføre?
Kanskje du har ideer til andre tiltak? Vi
hører gjerne fra deg – og håper at du
uansett blir med å be for menigheten og
disse satsningsområdene, målene og
tiltakene i tiden fremover.

Skann for å laste ned
mål- og tiltaksplanen.

Tekst: Christer van der Meeren
Foto: Bjørg Karin Husa
Olsvik menighetsblad 2-2021 3

Å gi livet for vennene sine
For mange år siden besøkte jeg
Nagasaki i Japan. Mange husker denne
byen i forbindelsen med atombomben
9. august 1945. Denne dagen ble over
en tredjedel av byen ødelagt, 39 000
mennesker ble drept og 40 000 såret.
Ni år før denne tragiske hendelsen forlot
en polsk prest byen på grunn av sviktende
helse. Han het Maximilian Kolbe. Han
hadde vært misjonær i Japan i seks år for å
dele evangeliets rikdom med det japanske
folket. Det er nesten ironisk at mannen som
dro fra Nagasaki, skulle dø et annet meget
tragisk sted i 2. verdenskrig: Auschwitz.
Nazistene arresterte ham første gang i
1939. Han ble arrestert igjen i 1941 og
sendt til Auschwitz, i hovedsak fordi han
hjalp jøder. Da en med-fange som hadde
kone og barn ble idømt sultedød for å
avskrekke fra fluktforsøk, tok Kolbe frivillig
på seg denne straffen i stedet.

Min salme

Så tricky, å bli spurt om bare én salme! I
virkeligheten er det jo mange salmer jeg
har et forhold til. Ikke bare med tanker,
men med minner, med kropp og følelser.
«Den dag du gav oss er til ende» er lukten
av leirbål og følelsen av nattefrost på
speiderleir. «Folkefrelsar til oss kom» er
lukt av røkelse og pepperkakebakst. «Gud
er din hvile» gjør at pusten min går saktere
som på alle retreater jeg har sunget den.
«Kristus er oppstanden» er skinnende lys
som bæres inn i en halvmørk domkirke
påskenatten. Og mens «Kven kan seia ut
den glede» er sommer, vikargudstjenester,
Trøndelag, er «O bli hos meg» knyttet
sammen med begravelser, lukten av
blomster, lyden av lavmælt gråt.
Jeg må velge én, og det blir «Ren og
rettferdig, himmelen verdig». En salme som
nevner både synd, nød, dom og død før du
er ferdig med første verset. Bakgrunnen er
at det onde er rundt oss og i oss enten vi
nevner det eller ei. Hva gjør vi med det?
Jeg ser tre veier her. Den første er å senke
standarden, si at det er greit nok, at jeg
lever like bra som de andre. Problemet er
at Guds standard er det hellige, det som
ikke ødelegger noe av det skapte. Og Guds
standard kan jeg ikke prute ned.
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andakt

Jesus sier i Joh 15,13: «Ingen har større
kjærlighet enn den som gir livet for
vennene sine.» Jesus levde og døde ikke
for seg selv, men for sine venner, nemlig
for alle mennesker som trengte syndenes
forlatelse og evig liv. Kolbe hadde et Jesu
sinnelag i sitt hjerte, og derfor var det
naturlig for ham å dø for en venn som
trengte hjelp.
I Kolbe-museet i Nagasaki ble jeg grepet
av undring over et vakkert maleri om hans
martyrdød. Jesus og Guds mor gir Kolbe
en kjærlig velkomsthilsen i himmelen,
mens han ønsker å dø for en annen mann
på jorden. Kolbe ble kanonisert som helgen
av sin landsmann pave Johannes Paul II i
1982.

Tekst: Nobukazu Imazu
Skann QR-koden
for å lytte til salmen.

Vei nummer to er å prøve å leve etter
Guds vilje. Enten jeg kaller det å «leve
evangeliet», være full av kjærlighet,
eller slutte med det som er dårlig. En ny
begynnelse, med andre ord! Problemet
med nye begynnelser er at de ikke varer
så lenge. Entusiasmen tar slutt. Tilbake til
start, nå med en skuffelse på kjøpet. Dette
er det salmen kaller «avmakt og død». Det
er så lett å kjenne seg maktesløs når du
ikke når målet!
Den tredje veien er den salmen løfter
opp. At kristen tro ikke er det vi gjør, men
det Gud har gjort for oss gjennom Jesus.
Salmedikteren sier at han er reddet og
lykkelig. Ikke fordi han endelig fikk tatt seg
sammen, men «fordi Sønnen har gjort meg
virkelig fri».
Så hvordan kjennes denne salmen på
kroppen? Denne salmen gir en følelse av
å rette ryggen, av ikke å se ned, men frem
og opp.
Salmen plasserer min identitet der den
hører hjemme. Klart vi kan prøve å få en
ny begynnelse, igjen. Klart vi kan satse
på å be mer, dele mer, gjøre en innsats
for andre, bli enda bedre kjent med Jesus.
Men det er ikke det troen bygges på. Som
en moderne lovsang sier: «Du sier jeg er

din, selv på min verste dag». Eller med
ordene fra salmen:
Tekst: Heidi Merete Baird

Ren og rettferdig, himmelen verdig,
er jeg i verdens frelser alt nu
Ordet forkynner at mine synder
kommer han aldri mere i hu.
Å, jeg er frelst og salig fordi
Sønnen har gjort meg virkelig fri,
fri ifra nøden, dommen og døden,
Amen, Halleluja!
Lenge jeg tenkte, Gud ikke skjenkte
nåde til meg, så fattig på alt.
Å måtte lide, kjempe og stride
stod for mitt hjerte levende malt.
Men i min strid, min bedring og flid
fantes det bare avmakt og død.
Lammet har vunnet, blodet har runnet,
Amen, Halleluja!
Å hvilken nåde, midt i all våde:
Kristus har kjøpt oss just som vi er!
Han måtte lide, kjempe og stride,
han måtte stå mot helvedes hær.
Nu er vi frie - hør og gi akt:
Synden på verdens Frelser er lagt!
Gud nu forkynner nåde for synder,
Amen, Halleluja!

Takk, Øyvind!
Vi ønsker menighetsbladets lesere en god
sommer. Ved slutten
av mai måned tyder
mye på at vi endelig
kan se mer optimistisk
på tiden som ligger
foran oss. La oss
fortsatt be om at
pandemien må vike. Om at vi må komme
tilbake til mer normale tider. Vi takker
Gud for hans omsorg og nåde i denne
unntakstilstanden vi har levd under.
Vi i menighetsråd og stab i Olsvik kirke er
takknemlige for forbønn, støtte, omtanke
og ikke minst medmenneskelighet i
denne tiden. Det er mye å takke for. Vi
har lært at vi kan ikke ta alt for gitt; vi blir
minnet om hvor sårbare vi er og at livet
er skjørt. Men også at vi må sette pris på
alle de små ting, som alltid har fylt våre liv
med mening.
Takk til Olsviks frivillighetskoordinator
Fra 1. juni i år vil Øyvind Sundfør
Stokke-Zahl gå over i ny heltids stilling
som frivillighetskonsulent i Bergen
kirkelige fellesråd. Sammen med tre
andre nyansatte frivillighetskonsulenter
skal de betjene alle kirkens 26 menigheter
i Bergen. Vi gratulerer med den nye
jobben og ønsker ham lykke til og Guds
velsignelse.
Samtidig takker vi for tiden han har virket
her i Olsvik menighet som vår lokale
frivillighetskoordinator. Han har vært
ansatt fra 2017. Han og familien har i
mange år også før 2017 gjort seg positivt
bemerket med sin gode frivillige innsats

på flere felt i menighetens liv. Takk!
Klokkeklang og kiming
Hørte du kirkeklokkene fra Olsvik kirke i
pinsen i år? Spørsmålet blir stilt fordi det
var flere som lurte på om det var vanlig
praksis at klokkene i Olsvik ringer en hel
time før gudstjenesten begynner klokken
11.00 pinsedagsmorgen, i stedet for
bare noen minutter før gudstjenesten
begynner, som vanlig foran andre
gudstjenester.
Jo, det er vanlig at det hver pinse ringes
fra kirkens klokker i en hel time. Dette
er fordi det en høytidsdag i kirken. Dette
er ikke spesielt for Olsvik, men følger
tradisjoner og regler som er bestemt for
Den norske kirke over hele landet.
Vi kaller det høytidskiming. På alle
høytidsdagene (1. dagene) til jul, påske
og pinse kimes det til høymesse vanligvis
kl. 11.00. Og på høytidsaftenene, dvs. på
julaften, påskeaften og pinseaften, kimes
det i én time, vanligvis mellom kl. 17 og
18.
Kiming er da at man slår i rask takt med
kolven mot klokkens slag-ring. Dette er
for fest og høytid. Det er mer intenst enn
vanlig ringing med kirkeklokkene.
Formålet er å forkynne Guds ære:
• å peke oppover på samme måte som
også kirketårnet og kirkespiret gjør
det
• å samle Guds folk til gudstjeneste
• å kalle Guds barn til bønn og forbønn
• å minne om det evige livs mål hos
Gud i himmelen

Lederens hjørne ved
menighetsrådsleder Arthur Pilskog
Dåp
I løpet av tiden under pandemien ble
noen planlagte dåp utsatt. Men etter
hvert har vi kunnet legge til rette for egne
dåpsseremonier og -gudstjenester. De
fleste som ønsket det, har fått anledning
til å feire dåp i Olsvik kirke. Blant annet
har dåpen blitt lagt til andre tider enn i
den vanlige gudstjenesten på søndag
kl. 11.00. Dette har fungert godt, og har
gjort det mulig å ha en fin dåpsseremoni
på tross av pandemiens restriksjoner. Vi
håper at vi snart kan komme tilbake til det
normale med at dåpen fremover vil foregå
i gudstjenesten.
Men erfaringene vi har gjort i dette
spesielle året, kan åpne for ordninger der
vi også kan legge til rette for dåp på andre
tidspunkt ved spesielle behov/ønsker.
Dette skjer allerede, så å si hvert år, blant
våre konfirmanter. Konfirmanter som ikke
er døpt, blir døpt før konfirmasjonsdagen,
enten i egne seremonier enkeltvis i
nærvær av sine nærmeste, eller sammen
med andre konfirmanter i samme
situasjon.
Kirken vil være med på å legge til rette
for personer, uansett alder, som ønsker
å bli døpt. Ta kontakt med kirken hvis du
ønsker dåp. Da vil du få informasjon om
hvordan dette kan gjennomføres.
Vi blir døpt inn i et fellesskap som bæres
av troen på en kjærlig Gud, som sier
«kom» til hvert enkelt menneske. Jesu
ord «La de små barna komme til meg!»
sies til oss alle, uavhengig av alder. Vi er
alle elsket av Gud (Tit 3,4).

Støtt «Kulturfestfundamentet»!
Kulturfest 2021 i Olsvik kirke blir i år 16.–
24. oktober. Vi satser alltid på kvalitet i
det vi presenterer – både i utstillingen
og fra scene. Vi setter Olsvik på kartet,
og er stolt av det vi får til!
Billettprisene til enkelte av arrangementene
blir fort høye, men selv med billettinntekter,
sponsorer og diverse tilskudd strever vi
med å komme i balanse økonomisk.

Vi må prøve andre ideer for å bedre
økonomien. Vi tenker oss at mange små
bidrag kan være med på å sikre Kulturfest
et godt økonomisk fundament å satse
videre på. Dersom du liker det Kulturfest
prøver å få til og tenker at du vil bidra med
en liten gave – for eksempel en hundrelapp
– en gang i året, ber vi deg Vippse til
691843.

gave nå før ferien. Da ser vi hva det kan
gi oss av økonomisk sikkerhet for det vi
satser på til høsten. Og så spør vi gjerne
frimodig igjen om en liten gave i januar.
Slik kan «Kulturfestfundamentet» vokse,
og Kulturfest får økonomisk trygghet til å
fortsette å satse ambisiøst.

Vi spør så mange vi kan om en sommer-

Tekst: Yngve Jørgensen
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Klar for å møte nye konfirmanter

Arkivfoto: Olsvik TenSing.

Etter over et år med omfattende
restriksjoner
og
mange
avlyste
arrangementer ser vi fram til å komme
i gang med et nytt konfirmantkull.
Allerede tirsdag 15. juni kl. 17.00
inviterer vi alle potensielle konfirmanter
til kick-off samling i Olsvik kirke. Her
vil vi presentere konfirmantopplegget,
de ulike interessegruppene og mange
av de flotte lederne, både frivillige og
ansatte. Det ligger an til å bli en travel
høst, med konfirmasjoner av årets
kull de to siste helgene i august og
presentasjonsgudstjeneste for de nye
konfirmantene to uker senere.
De fleste konfirmantsamlingene foregår i
ulike interessegrupper. Vi legger vekt på
å tilby ulike opplegg og håper derfor at de
fleste finner noe som faller i smak.
Olsvik TenSing trenger påfyll av
konfirmanter som liker å synge, danse,
spille i band, skru teknikk eller spille
skuespill. Du trenger ikke være superflink
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for å være med i TenSing, men det er en
stor fordel om du liker sang og musikk!
Man trenger heller ikke være veldig sprek
for å delta på KRIK, men du må være glad
i å bevege deg. De fleste KRIK-samlingene
foregår i gymsalen til Olsvikåsen vgs., men
det blir også samlinger utendørs med ulike
aktiviteter som klatring eller kajakkpadling.
KRIK planlegger å delta på leir i vinterferien
sammen med konfirmantgrupper fra andre
menigheter i området. Opplegget er veldig
spennende, og det blir mulighet for å velge
mellom en rekke forskjellige aktiviteter.
På Ungdomsalpha legger man opp til
undervisning og diskusjoner i en sosial
ramme. Det blir enkel servering, filmklipp
og gruppediskusjoner.
Mange har kanskje savnet å dra til utlandet.
De som velger gruppen Sjømannskirken
får mulighet til å dra til Hamburg i
påskeferien, hvor det også blir en dagstur til
Berlin. I tillegg skal konfirmantene i denne

gruppen bli kjent med Sjømannskirkens
arbeid og historie. Vi er også glade for det
gode samarbeidet med vår nabomenighet i
Loddefjord.
Sleng er en slags ungdomsklubb hvor man
kan velge mellom en rekke aktiviteter.
I tillegg til gruppesamlingene skal alle
konfirmantene delta på felles seminarer
med ulike temaer, gjennomføre nettbaserte
undervisningsleksjoner
og delta på
gudstjenester og fasteaksjon.
Selv om vi legger vekt på å ha et variert
konfirmanttilbud, er det ikke alle som finner
noe som passer. Dersom du har behov
for et tilpasset opplegg, ber vi deg ta
kontakt med kateket Hans-Petter Dahl på
hd268@kirken.no eller 971 67 683.

Tekst: Hans-Petter Dahl

Årets konfirmanter
Lørdag 21. august
Andreas Andersen
Camilla Gjesteby
Enya Heltzer Stenbro
Helene Gjesteby
Håvard Dyrøy
Joachim Valdersnes Nilsen
Kasper Nikolai Danielsen Refvik
Jørgen Andre Nilsen Risøy
Mathias Leonard Stene-Hatløy
Oda Mathilde Ask Sellevåg
Alisha Maria Minde
Christine-Sofie Lerøen-Pedersen
Rasmus Johannes Nygård Wiborg
Birgit Ringheim Lundekvam
Maya Voll Gullaksen
Sofie Søilen Markhus
Marcus Ellefsen Hilby
Kevin Mikael Ersfjord
Malin Brandsrud Knutsvik
Olav Merl Selland
Maren Askeland Soltvedt
Erik Alexander Fauske Johansson
Magnus Aase Myrmel
Felix August van der Heide
Marco Olsen Leiknes
Tobias Emil Pedersen
Leon Tobias Midson-Slettbakk

Søndag 22. august
Amanda Totland Osa
Mia Therese Sjøstrøm Larsen
Henrik Vågen Hesjedal
Joachim Bakke
Hannah Lien Gjervik
Andreas Grimen Eide
Alexander Fjeldkårstad

Lise Askeland
Marius Nordvik Sjøvangen
Kevin André Larsen-Harestad
Patrick Kvamme Kleppestø
Pernille Nonaas Grimstad
Sebastian Møgster Holmefjord
Noah Bjørge Johnsen
Theo Horgen
Annika Nygård
Mathilde Bjørkhaug Mosevoll
Dennis Dagestad Sjursen
Matilde Olsen-Haugland
Lauma Dislere-Kalnina
Andrea Hauge
Thomas Finnkirk
Leah Sørvik Hansteensen
Nathalie Godvik Ejankowski
Noah Conrad Viken Andreassen
Annabel Cecilia Lunde
Lea Thomasdatter Nordfonn-Wisnes
Olivia Karlsen Legreid

Lørdag 28. august
Emil Tveit
Sanne Alfhild Sundsøy Didriksen
Mari Meling Ringkjøb
Jacob Lexau Strømmen
Amalie Hesvik
Andreas Pedersen Haaland
Eirik Hamre
André Skarseth
Emil Inge Namtvedt
Håkon Tronstad Hesjedal
Didrik Refsland
Theodor Kjellevold Hatle
Jonas Kvamme Gullaksen
Jørgen Mørk
Phillip Larsen Daae
Marcus Hellevik Jansen

Jonas Hagesæther
Liam Squibb-Engelsen
Jesper Helle Søvdsnes
Ola Sanden Larsen
Sofia Fosse Johannessen
Tobias Fjeldstad Iversen
Silje Hopland
Ida Brommeland Fluge

Søndag 29. august
Adrian Røberg Hjertø
Filip Straumøy Fossengen
Hanne Sofie Bergersen
Lea Kathrine Gulowsen
Marie Sjøvold Edvardsen
Nicholas Bjørndal Nilsen
Ole-Andreas Sjursen
Ida Marie Øen
Nora Øynes-Østebøvik
Sean Alexander Alfheim Tarberg
Elise Duus
Julie Nybakken Håvik
Mia Helene Skorgen Karlsen
Herman Ozzy Turøy Qvernstrøm
Hans-Petter Skumsnes Haaland
Victoria Larm Jørgensen
Marie Louise Lokøen Hatland
Henrik Elias Haukeland
Pia Serine Kleppestø
Daniel Grønås Steinsland
Helene Sem Haukeland
Lysander Michelsen-Svenson
Sebastian Bødtker Andersen
Alexander Herland
Pia Meling Fosse
Erica Indrevik Solbakken
Mikkel Buanes Eddie

Gjennom linsen
Geriljautsmykning: Besøkende til
kirken ønskes nå velkommen av denne
vakre steinen, som nylig dukket opp på
uforklarlig vis. Hvor kommer den fra? Blir
den fast inventar? Synger hønene i riktig
toneart? (Vi kan i alle fall svare på ett av
spørsmålene…)
Foto: Christer van der Meeren
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Kirke i en ny tid
Koronapandemien har påvirket alle på
ulike måter. Kirken har også merket
dette betydelig på flere områder.
Heidi Merete Baird er diakon i Olsvik kirke
og forteller om store omlegginger i hennes
daglige arbeid, og mye som har vært
savnet. – Vi har måttet tenke på å beskytte
mennesker fra smitte, og på å følge
myndighetenes regler. Mye har vært avlyst
og endret på kort varsel, forteller hun.
Det er også mye hun ikke har fått gjort i det
siste året som hun vanligvis trives veldig
med.
– Åpen kafe har vært lagt nede hele
året. Jeg har også blitt frarådet å gå på
hjemmebesøk, noe som har vært et stort
savn. Kirkebenken på Vestkanten og
arbeidet på Frieda Fasmers minne har
vært vanskelig å gjennomføre. Tur med
formiddagstreff, kurs med andre diakoner –
det er i det hele tatt mange treff «ansikt til
ansikt» som forsvant.
Pedagogisk leder i Åpen Barnehage,
Michelle Almestad, snakker om mye det
samme.
– Vi har siden pandemien startet hatt
påmelding, og færre som kan delta.
Når smitten har vært høy, har vi hatt
utebarnehage. Vi har hatt færre utflukter,
og har måttet avlyse en del arrangementer
vi pleier å ha oppe i kirken rundt ulike
høytider.
Det har også blitt mye digitale møter og
hjemmekontor for Michelle.

Sokneprest Martin kjenner seg igjen i det
diakonen og Michelle forteller om. Han
startet i tillegg sin nye jobb hos oss da
pandemien stod på som verst.
– Jeg har hatt et positivt møte med Olsvik
menighet, men jeg har følt at det har vært
færre møteplasser og arenaer for å treffe
folk.
Han forteller om at det har vært et veldig
annerledes møte med konfirmanter og
foreldre pga. antallsrestriksjoner på
gudstjenester. – Etter hvert har jeg blitt mer
og mer vant til at det vi planlegger på kort
tid kan bli avlyst, sier han.
Han kjenner seg også igjen i det diakonen
snakker om når det gjelder fysiske møter.
– Utenom gudstjenester og begravelser
har mye blitt satt på pause. Møter har
vært gjennomført digitalt i stedet for fysisk,
og en stor forskjell er at sosiale samvær
som kirkekaffe har vært nesten umulig å
gjennomføre. I det store og hele har det rett
og slett vært vanskeligere å være sammen,
og prate sammen flere folk på én gang
siden vi hele tiden har måttet tenke på å
holde avstand og begrense nærkontakter.
Gudstjenestene har også blitt påvirket i
stor grad. Det har vært påmeldingsplikt, og
alle har måttet sitte med god avstand inne
i kirken.
Både Heidi Merete og Martin har måttet
tenke nytt når det gjelder å møte folk
utenfor kirken. – Jeg har hatt noe kontakt
med mennesker på alternative måter, for
eksempel ved å gå en tur, ta en samtale
på kontoret når det har vært lave tall, eller
via telefon/sms/epost. Jeg setter stor pris
på å få del i livene til andre på den måten,
forteller Heidi Merete.
Siden Martin er såpass ny i vår menighet
reflekterer han over at han mest sannsynlig
hadde blitt bedre kjent med flere på denne
tiden dersom det ikke var så mange
restriksjoner. – Jeg ser for meg at jeg
hadde kommet i kontakt med betydelige
flere dersom vi ikke hadde vært rammet
av en pandemi. Det har likevel vært
enkeltpersoner som har ønsket samtaler
og nattverd utenom gudstjenesten.

Diakon Heidi Merete Baird.
Arkivfoto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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Selv om denne pandemien har vært (og er)
vanskelig for veldig mange, har den kanskje
også lært oss nye måter å kommunisere

Sokneprest Martin Hunsager.
Arkivfoto: Øyvind S. Stokke-Zahl

på, og å møte mennesker på. Martin ser for
seg at fremtiden vil inneholde flere digitale
gudstjenester, og vil utforske muligheter på
kveldstid for samtale og felles bønn.
Samtidig er både Martin og Heidi Merete
veldig opptatt av å ikke miste det fysiske
møtet. Heidi Merete forteller om at hun har
mange tanker om fremtidige muligheter.
– Du trenger de andre, og du har noe å gi
dem. Paulus sine brev i Bibelen er skrevet
for å bli lest høyt i et fellesskap og samtalt
rundt. Jeg gleder meg til å kunne ha flere
fysiske samtaler, og å være sammen. De
aller fleste har opplevd tap av fellesskap, på
den ene eller andre måten. Når pandemien
er over blir det viktig å prioritere fellesskap,
sette av tid til hverandre, til samtale, gjøre
noe gøy sammen, invitere med når noen av
oss kjenner seg utenfor, og tenke bevisst
«hva bygger opp fellesskap her». Kanskje
det å ikke kunne ha gudstjenester som
vanlig har gitt oss større forståelse for
forfulgte kristne. Jeg håper våre bønner og
givertjeneste vil gjenspeile dette enda mer
fremover.
Martin stemmer i: – Jeg tror kirken må bli
flinkere til å ta kontakt med folk ved å ringe
og spørre hvordan det går, og vise at vi bryr
oss om enkeltpersoner selv om vi ikke har
møtt hverandre ansikt til ansikt på en god
stund.
Vi kan nok alle være enig i at vi håper
denne pandemien snart er over, og at
vi kan samles igjen, både i og utenfor
kirkerommet.
Tekst: Gro Renate Rostrup

Korona rår, men TenSing består!

Har du lurt på hvordan det går med
Olsvik TenSing under pandemien?
Menighetsbladet har fått være med og
se hvordan de gjennomfører øvelsene
sine nå.

alle sammen, både korister og dirigent,
og virker trygge på sin plass i koret og på
hverandre. Det er helt tydelig at det er et
godt miljø, og det ser ut som at de koser
seg mens de synger.

Som med alle som kommer til kirken, må
ungdommene sprite hendene i våpenhuset
straks de kommer inn. Koret stiller seg opp
fremme ved alteret med én meters avstand,
og oppvarmingen begynner. Her kan alle
foreslå sanger og oppvarmingsøvelser.

Fotografering
Etter en time med sang får medlemmene
en kort pause før de skal ut og ta bilder.
SRF Bergen har bedt om bilder av «glade
bergensere» til 17. mai. Dette vil Olsvik
TenSing være med på! De tar på seg
korets egne turkise gensere med TenSinglogoen på, og poserer lekent foran kamera
i små kohorter.

Å lære en ny sang
– Nå skal dere lære en ny sang, sier
dirigenten. Oppvarmingen er ferdig, og
koret deles i to grupper, etter sopran- og
altstemmene.
– Sangen dere skal lære i dag heter «Psalm
34».
Hun begynner med sopranene, og
går videre til altene etter hvert som
ungdommene viser at de kan stemmen
sin. Dirigenten kommer med gode tips for
at koret skal synge sangen på best mulig
måte.
– Nå skal vi synge sammen. Alle reiser seg
opp og står! sier korlederen.
De begynner å synge, og da skjer det
noe magisk: Ungdommene synger som
et profesjonelt, voksent kor. Dette hører
de selv. Sangen forener dem. De smiler

– Vi må gjøre noe med kroppen, sier en
av jentene i koret. En av ungdommene tar
bildene, og de andre leker foran kamera,
hopper og ler og har det gøy.
Bandet
Når fotograferingen er ferdig, går
medlemmene inn igjen i kirken og begynner
med ulike gruppeøvinger. På bandrommet i
dag er det tre medlemmer. Det er færre enn
vanlig, men det stopper ikke spillegleden!
Det går i mange ulike sanger i mange
forskjellige sjangre.
Alle låtene de spiller i dag skal brukes
på
den
årlige
sommerkonserten.
Bandmedlemmene er dyktige, og det
svinger godt av musikken deres.
Som med alt annet dette året er det

usikkert om TenSing får gjennomført
konserten. De pleier å ha to konserter i
året – intimkonserten og sommerkonserten
– men på grunn av korona har de ikke
hatt konserter på ett og et halvt år. Men
de krysser fingrene for at de får spille til
sommeren, og øver flittig.
Dansegruppen
En annen gruppe som øver iherdig, er
dansegruppen. De danser i kirkekjelleren
og holder god avstand til hverandre.
De er ivrige, og har det gøy sammen.
En av lederne henter noen sorte hatter,
og danserne får komme med innspill
til hvordan de skal løse koreografien.
Stemningen er god, og det er en glede å se
iveren deres når de opplever at det «sitter».
Planene fremover
Som med alt annet i år, er det så klart
usikkert om planene kan gjennomføres,
og det har vært mye fravær og frafall det
siste året. Men ungdommene fortsetter å
øve til konserten med godt mot, og møtes
så lenge det er lov og mulig til de faste
øvingene tirsdager fra 19.00 til 21.30.
De gjør det beste de kan ut av situasjonen,
og det er tydelig at de tross alt klarer å
ha det hyggelig sammen. Det er jo det
viktigste.
Tekst: Randi Magnussen
Foto: Signe Duus
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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

Kapellan

Diakon

Kateket I

Kateket II

Kantor

Administrasjonsleder

Kirketjener

Ped. leder
i Åpen bhg

Assisten
i Åpen bhg

Barnehagelærer

Martin Aalen Hunsager
950 56 454
mh298@kirken.no

Nobukazu Imazu
958 88 236
ni235@kirken.no

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

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

Bjørg Karin Husa
918 82 206
bh953@kirken.no

Jessica Kerr
413 63 639
jk253@kirken.no

Jannicke Eriksen

Gerd Gauteplass
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Michelle Almestad
994 30 385
michelleolsvikbhg@gmail.com

Leder av
menighetsrådet

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

Amalie Skare Markhus
Mia Gloppen Kvamme
Oliver Slaatten Haugland
Hermine Thue Meyer
Aksel Hatlem Stephansen
Lauma Dislere-Kanina
Emma Madsen
Aron Aleksander Helle
Elea Sofie Schjønningsen Monclair
Jaco Netteland, Loddefjord kirke
Nova Johannessen Endal, Salhus kirke
Wiktor Alv Norvald Færø
Nadia Færø
Emilie Liseth Arnesen, Loddefjord kirke
Nicoline Villanger Drivenes
Madel Larsen-Johansen, Johanneskirken

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

Arthur Pilskog
arthur.pilskog@gmail.com

Olsvik menighetskontor

døpte

Heidi Merete Baird
920 69 372
hb776@kirken.no

døde
Halvard Verpeide
Per-Aage Gabrielsen
Edgar Arne Gjelsvik
Edel Sofie Grimstad
Norvald Røsche
Rolf Martin Vangsnes
Even Wiik
Svein Bentzen

offer
Februar
28. Kirkens Fengselsarb. 1 147,52
Mars
07. Menighetens arbeid
14. Haraldsplass Samt.
21. Bjørgvin krets (K/M)

1 576,00
1 329,75
2 206,4

April
18. Kalfarhuset		
25. Menighetens arbeid

1 675,48
886,5

Mai
02. Menighetens arbeid
09. Menighetens arbeid
16. Kirkelig dialogsenter
23. Kirkens ressurssenter

1 970,00
541,75
2 117,75
886,5

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.
20. juni. 4. søn. i treenighetst. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Offer til menighetens arbeid.

25. juli. 9. søn. i treenighetst. kl. 11.00
i Loddefjord kirke. Gudstjeneste ved Arve
Haugland. Nattverd.

27. juni. 5. søndag i treenighet. kl. 11.00
i Loddefjord kirke. Gudstjeneste ved
Tommy Erdal. Nattverd.

01. aug. 10. søn. i treenighets. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp
og nattverd.

04. juli. Aposteldagen kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd.

08. aug. 11. søn. i treenighets. kl. 11.00
i Loddefjord kirke. Gudstjeneste ved Arve
Haugland. Nattverd.

11. juli. 7. søn. i treenighetst. kl. 11.00
i Loddefjord kirke. Gudstjeneste ved
Tommy Erdal. Nattverd.

15. aug. 12. søn. i treenighets. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp
og nattverd.

18. juli. 8. søn. i treenighetst. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd.

21. aug. Lørdag etter 12. søn. i treenigh.
Konfirmasjonsgudstjenester.

Resultat fasteaksjonen
Det er mye som har vært annerledes
under pandemien. Dette gjelder også i
stor grad aktivitetene i menigheten vår
og tilbudet til konfirmantene. I mange år
har våre konfirmanter utmerket seg på
en positiv måte ved å delta på Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon. Som regel er vår
menighet på topp 5 listen over innsamlet
beløp.

over 2,4 millioner mennesker. Men det er
fortsatt veldig mange som dessverre ikke
har tilgang til rent vann.
Hvis du har mulighet, vil vi oppfordre deg
til å støtte det viktige arbeidet som Kirkens
Nødhjelp driver i 22 land. Det kan du f.eks.
gjøre ved sende SMS til 2426 (kr. 250) eller
valgfritt beløp på Vipps til 2426.

Dessverre var det i år ikke mulig å
gjennomføre bøsseaksjon. Men nøden
i verden stopper ikke selv om det er
pandemi; snarere tvert imot. Menigheten
gjennomførte derfor en digital aksjon.
Vi opprettet en Spleis og oppfordret
konfirmantene til å dele aksjonen på
sosiale medier. Mange av konfirmantene
tok utfordringen, og budskapet ble spredt
blant venner og familie. Men det er ikke
like lett å nå bredt ut kun ved hjelp av
digital kommunikasjon. Selv om stadig
færre betaler med kontanter, mister en noe
vesentlig når en ikke kan ringe på døren til
folk.
Vi vil derfor rette en stor takk til
konfirmantene våre som bidro til at det
til tross for omstendighetene ble samlet
inn kr. 60 393 i vår menighet. I hele
Norge kom det inn kr. 21 551 220. Disse
midlene kommer veldig godt med, og
Kirkens Nødhjelp skriver på sin nettside at
organisasjonen det siste året har nådd ut til

22. august. 13. søndag i treenighetsti.
Konfirmasjonsgudstjenester.
28. aug. Lørdag etter 13. søn. i treenigh.
Konfirmasjonsgudstjenester.
29. august. Vingårdssøndag
Konfirmasjonsgudstjenester.
05. sept. 15. søn. i treenighetst. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp.
12. sept. 16. søn. i treenighetst. kl. 11.00
Presentasjonsgudstjeneste.
19. sept. 17. søn. i treenighetst. kl. 11.00
Gudstjeneste.
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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)

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

Høstkonsert

Det skjer i Loddefjord kirke

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

Olsvik Tweenies (10–13 år)

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

Vi inviterer til høstkonsert søndag 19.
september kl. 19. Medvirkende er Simon
Stenersen (trompet), Rune J. Klevberg
(orgel) og Torgeir K. Solsvik (flygel).

Basar

Sommeråpent

Loddefjord
menighet
inviterer
til
Sommeråpent på menighetshuset i sommer.
Sommeråpent handler om fellesskap i
menigheten også om sommeren. Det blir
lett sommerbespisning. Ingen påmelding.
Samlingene er kl. 19 følgende datoer: 22.
juni, 6. juli, 20. juli, 3. august og 17. august

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 inviterer til
formiddagstreff for
voksne/pensjonister
torsdag 2. september
kl. 12.00. Jan Spurkeland
holder foredrag
om «strilehumoristen» Ivar Medaas.
Det blir også servering, utlodning og
andakt. Trenger du skyss, kontakt
administrasjonsleder Jessica på 413 63
639 eller Brith Barsnes Bjordal på 905 24
77.
I tillegg blir det treff 7. oktober, 4. november
og 2. desember.

Vi håper å kunne gjennomføre en
tradisjonell basar lørdag 20. november.
Vil du selge lodd i sommerferien kan du
ringe Vivian på 952 13 745. Du kan også
kontakte administrasjonsleder for å hente
på kontoret.
Flere har etterlyst trekningslister i
menighetsbladet. Av personvernhensyn
har dette tidligere ikke vært mulig. I år gjør
vi det slik at ved kjøp av lodd samtykker
man til at navnet kan offentliggjøres. Det vil
være informasjon om dette på fremsiden av
loddboken.
Vi tar svært gjerne imot flere gevinster!
Det er fint om det følger med en lapp med
navn på giver, slik at vi kan få takket. Ta
kontakt med Tove Stokke på 934 46 134.
Tradisjonen tro går overskuddet fra
basaren til fornyelse av menighetssalen.
På forhånd takk, og god sommer!

La oss be for
•

Formiddagstreffet i kirken

•

Samarbeidet med barnehager og
skoler i området

•

At vi snart kan åpne opp for
fellesskap på en trygg måte

•

At unge voksne og
småbarnsfamilier finner veien til
kirken vår

•

Gjennomføring av ideer fra
strategisamlingen for å styrke
fellesskap, frivillighet og diakoni

SIDE
Fargelegg!

gjeteren fant sauen, ble
Finn fem feil Da
han så glad at han holdt fest!

Jesus fortalte en lignelse om en sau som hadde gått seg bort.
Gjeteren lette helt til han fant sauen.(Tegning: Trevor Keen)

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på
bildet under? (Tegning: Trevor Keen)
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Disse oppgavene er
hentet fra bladet.
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2021
For Gud ga oss ikke en ånd som
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir
kraft, kjærlighet og visdom.
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Supersetning
Matteus 6,33
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Søk først Guds rike
og hans
rettferdighet, så
skal dere få alt

2021
det andre i tillegg.

– Jeg tror jeg snart
skal få en bror!
– Hvorfor tror du det?
– For hver gang mamma har
vært på sykehuset, har jeg
fått en søster.
– Ja, og så?
– Jo, nå er pappa på sykehuset...

– Skal jeg dele
pizzaen i fire eller
åtte stykker? spurte
servitøren.
– Bare fire, takk. Jeg
tror ikke jeg orker
åtte.

!-----------------------------!------------------------auto

Lik oss på
@olsvikkirke

Støtte menighetens arbeid?
til 12192

god

Sett inn logo her

en
start på livet

" JA TAKK! Jeg ønsker å be
" JA TAKK! Jeg ønsker

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.

Mottaker
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!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------automatisk betaling av faste regninger

Mottaker

" JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro
Mottaker
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Mottakers konto

Beløpsgrense per trekkmåned

Olsvik menighet
Olsvik menighet
5081.08.11363

Olsvik menighet
Jeg ønsker å gi:

# Kr 100,-

# Kr 200,-

Jeg ønsker å støtte: # menighetsarbeidet

# Kr 500,-

Kr. …...……………

# 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

(Fylles
ut av
(KID-fylles
utbetalingsmottaker)
av betalingsmottaker)

(må fylles ut om du ønsker skattefradrag)

Jeg ønsker å gi: # Kr 100,Jeg ønsker å gi: # Kr 100
Navn: ……………………………………………………….…..

Adresse: …………………………………………………….….

Post nr/sted: ……………………………………………………

Sted/dato: ………………………………………… Underskrift: …………………..…………………………
Send svarkupongen til: Olsvik menighet, p.b. 549 Olsvik, 5884 Bergen

