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Silya og to av hennes musikere er på
ny tokt, og kommer innom Kulturfest på
veien. Vi får gleden av å oppleve en intim
setting ispedd god energi med både
kjente og nye låter.
Silya Nymoen er kanskje best kjent i
dag for oss nordmenn som vinner av
«Stjernekamp» på NRK i 2013, men hun har
en lang karriere bak seg. Hun ble tidlig kjent
i Norge som vokalist i bandet Multicyde,
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som slo igjennom med låten «Not for the
dough» i 1999. Etter dette har hun vært med
i flere musikaler, og vært en aktiv låtskriver
i over 10 år i USA. I tillegg har hun vært
«resident artist» i flere kjente klubber i New
York, bl.a The Darby, Duane Park og The
Jazzroom.
I 2013 startet Silya bandet «Silya and the
Sailors», som er et kollektiv av musikere. Til
årets Kulturfest har hun med seg to av disse

musikerne: Truls Hval på gitar og Sigurd
Evensen på trombone. Hval har medvirket
på et stort antall albuminnspillinger, i
tillegg til store TV-produksjoner som
«Stjernekamp» og «Hver gang vi møtes».
Evensen er freelance-musiker som har
jobbet med mange store talenter, NRKproduksjoner og diverse storband.
Olsvik kirke 23. oktober kl. 21.00.

kulturfest.no

Oddvar Torsheim er en billedkunstner
som leker seg med flere medier. I år
kan du nyte hans kunst hos oss i Olsvik
kirke.
Under hele Kulturfest-uken vil kunsten
hans være mulig å se i Olsvikutstillingen i
kirkekjelleren. Torsheim har en særegen
tegnestil som kan minne om barne- og
serietegninger. Han er en kløpper på å
skape bildefortellinger som er fulle av humor
og samfunnskritikk.
Torsheim er oppvokst i Sunnfjord, og bor

i dag i Førde. Han er utdannet ved Grafisk
skole i Danmark og Bergen Kunst- og
Håndverkskole. Han har selv uttalt at årene i
Danmark formet ham som kunstner, da han
fikk mange nye inntrykk som har inspirert
ham i det senere arbeidet sitt.
I maleriene og trykkene sine latterliggjør
han fordommer og vanetenking med
surrealistisk fantasi og samfunnskritisk
tendens. Han er kjent for å bruke krasse
farger og tegneserielignende billedspråk
for å skildre den norske hverdagen.

Han er tydelig påvirket av det politiske
verdensbildet, både i Norge og utenfor.
Det finnes flere statuer av Torsheim.
Den seneste ble avduket i Askvoll i 2013.
Han har også blitt tildelt Målprisen og
Kulturprisen fra Sogn og Fjordane fylke.
Foto: Pål Bråtelund
Olsvikutstillingen er åpen under hele
Kulturfest, 16.–23. oktober.

kulturfest.no
Med forbehold om endringer. Følg med på facebook.com/KulturfestOlsvik for oppdatert informasjon.

Premiere:

Musikalsk poetisk reise

Ragnhild Gudbrandsen er tilbake med
ny premiere under Kulturfest, etter
suksessen med «Babettes Gjestebud» i
2018. Nå kommer hun med en musikalsk
poetisk reise om kvinners spiritualitet
i middelalderen, og religiøse vingeslag
inn i vår tid.
Gudbrandsen har fast stilling på DNS, og
har vært med i mange store oppsetninger
der, senest i «Svar på brev fra Helga». Hun
er også velkjent i både film og TV. Hun har
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et bredt samarbeid med ulike kunstnere og
musikere ved andre institusjoner, og gjør
både regi, manus og dramaturgisk arbeid.
Laila Kolve er med Gudbrandsen i denne
musikalske og poetiske reisen. Hun er en
erfaren fløytespiller innen både folkemusikk
og klassisk. Til daglig er Kolve produsent
i Bergen Kulturskole, men har også
medvirket på diverse albuminnspillinger og
på DNS.

Stykket som blir fremført er inspirert av
Charles Peguys «Forhallen til håpets
mysterium», med nyskrevet tekst om
St. Sunniva. Musikken har opphav i
folkemusikk og blir fremført på diverse
folkemusikkinstrumenter.

Premieren er i Olsvik kirke 26. september
kl. 19.00.

kulturfest.no
Med forbehold om endringer. Følg med på facebook.com/KulturfestOlsvik for oppdatert informasjon.

Program for Kulturfest 2021

Søndag 24. september (OBS: dato)
19.00: Musikalsk poetisk reise – Ragnhild
Gudbrandsen (lyrikk) og Laila Kolve (fløyter)
presenterer en nyskrevet tekst om St. Sunniva,
samt tekster fra eldre og nyere lyrikere.
Kr. 400/200.

Lørdag 16. oktober
14.00: Åpning – Kunstneriske innslag. Gratis
inngang.

19.00: Humorkveld – Christoffer Schjelderup,
Roar Brekke og Hedné underholder med
standup og illusjoner. Kr. 400/300.

14.00: Barnematiné – Spytt i Panne viser sin
familieforestilling som er laget sammen med
unge fra området. Kr. 200/100.

20.00: Kåserikonsert – Per Arne Dahl, Solveig
Slettahjell og Øyvind Kristiansen tolker salmer.
Kr. 450/350.

Mandag 18. oktober
19.00: Konsert- og filosofiforestilling –
Wolfgang Plagge snakker om og fremfører
musikk. Kr. 350/250.

Tirsdag 19. oktober
19.00: Jazzkveld – Mads Berven, Toivo Fjose
og Cato Lyngholm presenterer deilig jazz. Kr.
350/250.

Onsdag 20. oktober
19.00: Foredrag – Gunnar Breivik spør
seg om idrettsheltene våre er forbilder eller
sirkusartister. Kr. 300/200.

Torsdag 21. oktober
19.00: Unge lovende – Elever ved Langhaugen
videregående skole presenterer musikalske
perler. Gratis inngang.

Fredag 22. oktober
19.00: Jazzkveld – Carsten Dyngeland, Sigurd
Ulveseth og Ole Ludvig Krüger underholder oss
med balsamerende toner, sammen med Helge
Haukås. Kr. 350/250.

Lørdag 23. oktober
21.00: Høydepunkt – Silya, Truls Hval og
Sigurd Evensen løfter taket på kirken og gir oss
en kveld vi sent vil glemme. Kr. 450/350.

Søndag 24. oktober
19.00: Salmekveld – Eyvind Skeie viser frem
egne og andres salmer, godt hjulpet av vårt eget
kor Colla Voce. Kr. 300/200.
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Olsvikutstillingen – en 24-årig fortelling
I
mandatet for den første Kunst- og
kulturkomiteen i Olsvik kirke stod det blant
annet: «Komiteen (…) skal arbeide for at
Olsvik kirke har en sakral utsmykking av
kunstnerisk kvalitet. Komiteen skal likeledes
arbeide for å høyne interessen for kirkekunst
og annen god kunst». Dette har vært
målsettingen for Olsvikutstillingen, som i år
arrangeres for 24. gang.
Ulike kunstneriske uttrykksformer har vært vist
i kirkens lokaler gjennom disse årene: bildende
kunst, fotografi, keramikk, glass, smykker
og tekstil. Mer enn 230 billedkunstnere og
kunsthåndverkere har stilt ut, noen bare én
gang, andre flere ganger.
Olsvikutstillingen er en salgsutstilling. Den
administreres og gjennomføres på frivillig basis
av komiteens medlemmer, men med uvurderlig
hjelp fra trofaste frivillige. Deler av overskuddet
er blitt satt inn på kirkens utsmykkingskonto, og
har på den måten vært med å finansiere den
kunstneriske utsmykkingen av kirkerommet.

prosesser. Egne fotografier bearbeides direkte i
digitalt bilderedigeringsprogram. Hun har solid
utdannelse, bl.a bachelorgrad i virtuell kunst og
design. Skjeseth inspireres av filosofi, mytologi
og skjønnhet. Bildene består av elementer fra
naturen. – Mennesket er av natur et søkende
vesen, og som menneske føler jeg en trang til å
kontemplere over livets små og store mysterier,
sier kunstneren.

Billedkunstneren Gunn Vottestad er en etablert
kunstner som har hatt en rekke utstillinger i
Norge og i utlandet, bl.a. i Paris, New York,
Boston og Tyskland. Hun er innkjøpt av private
og offentlige samlinger. Motivene er ofte de små
karakteristiske husene fra hjemstedet i NordNorge, som gir tilskueren mulighet til å legge inn
egne følelser og historie.

Årets Olsvikutstilling
Fem billedkunstnere og sju kunsthåndverkere
er representert ved årets Olsvikutstilling. De
kommer fra ulike deler av landet og viser et stort
spekter av kreativitet, former og tematikk.

Åpningstider
Olsvikutstillingen
Lørdag
14.30–18.30
og etter forestillingen
Søndag
12.30–16.00
og etter foredraget
Mandag
17.00–19.00

Annette Bryne er født og oppvokst i Stavanger.
De fargerike og vakre bildene hennes er
inspirert av naturen i Rogaland. Hun har jevnlig
separatutstillinger og har deltatt på en rekke
kollektivutstillinger i inn- og utland. I 2017 ble
hun tildelt Winsor & Newton-prisen. I sine bilder
beveger hun seg i overgangen mellom sjø og
land, bølgene som slår mot land og skaper
endringer over tid, samtidig som strandlinjen
består.

Vestlendingen Oddvar Torsheim er kjent over
hele landet for sin særegne stil som kan minne
om barnetegninger. Med enkle strekfigurer og
velkjente symboler skaper han bildefortellinger
fulle av humor og samfunnskritikk. Fenomen
i tiden blir gjerne kommentert i form av en klar
oppstilling av motsetninger: natur mot teknologi,
mann mot kvinne, gammelt mot nytt, bykultur mot
bygdetradisjoner. Han har ofte en surrealistisk
innfallsvinkel og ser på velferdsstatens
problemer med frodighet og humor, ofte med en
skarp og samfunnskritisk tendens.

Tirsdag
17.00–19.00
Onsdag
17.00–19.00
og etter foredraget
Torsdag
17.00–19.00
Fredag
17.00–19.00
Lørdag
14.00–21.00
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Digital grafikk (D.G.A.)
er arbeidsmetoden
til Maria Natalie Skjeseth.
D.G.A. er et
grafikkrelatert uttrykk fremstilt gjennom heldigitale

Fotografen Kai Wilhelm Nessler er sørlending
med eget atelier der han produserer alle
bildene sine. Han arbeider ned landskapsbilder,
abstrakte motiver og portretter, og samarbeider
også med ulike musikere. Fotografiet har vært
med ham siden han var liten gutt, og han har
tilegnet seg de forskjellige teknikkene gjennom
eget arbeid. I dag jobber han mest digitalt
og deltar i et forskningsprosjekt støttet av
Agderforskning, som undersøker nye muligheter
i visuell kunst.

kulturfest.no
har deltatt ved utstillinger som SOFA i Chicago,
samt ved markeder og utstillinger i England og
Norge. Myklebust arbeider med funksjonelle
produkter i porselen. Han bruker enkle former,
gjerne med kuttede kanter for å skape kontrast.

Fra Lofoten kommer glasskunstneren Mette
Paalgard. Hun har solid fagutdannelse og har
deltatt i utstillinger i inn- og utland. Paalgard
arbeider både med funksjonelle og skulpturelle
objekter, ofte i et rent og minimalistisk formspråk.
Hun er opptatt av å ivareta det tradisjonelle
glassblåserfaget og dets teknikker. Samtidig
finner hun nye og uventede måter å bruke
glasset på. Hun har levert utsmykking til Ål
Kyrkjestugu.

Tekstilkunstner og designer Gro Aakenes
Sævig har eget studio på USF Verftet. Hun
har flere ganger deltatt i Olsvikutstillingen med
sine egendesignede produkter. Hun har studert
kunsthistorie og har latt seg inspirere av sine
studier ved å lage sjal og klær med motiver fra
kunsthistorien. I år viser kunstneren sjal i små
kolleksjoner i gode ull- og silkekvaliteter.

I et eldre trehus i Alvøen har keramikeren har Jan
Kåre Myklebust verkstedet sitt. Han har bl.a.
bachelorgrad fra University of Wolverhampton og

Ziva Jelnikar er gullsmed og designer og har
hatt atelier og butikk på Bryggen i Bergen i over
ti år. Hun arbeider hovedsakelig med sølv, gull
og kobber. – Alle mine stykker er håndlaget av
plater og tråd og utformet ved hjelp av hamring,
smiing og smeltingsteknikker, sier kunstneren.
Hun ønsker at smykkene skal være gode å ha
på, en kombinasjon av lekenhet og estetikk.
Produksjonen omfatter et stort utvalg av ringer,
øredobber, armbånd og halskjeder.

Glasshytta og verkstedet til glassblåseren
Irene Harvik ligger i Sandefjord. Hun begynte
på Glasskolan i Kosta i 1988 og ble fanget av
glassets muligheter. – Det varme glasset har en
nesten hypnotiserende effekt, sier kunstneren.
Harvik har blåst glass i flere tiår og arbeider med
stilrene former som blir til bruksvennlige solide og
vakre glass og skåler i ulike fargekombinasjoner.
Alle glassene hennes er munnblåste og finnes i
ulike variasjoner

Pottemakeren Gro Kjellnes Løvik er fra Aukra
i Romsdal og har verksted på gården der hun
er vokst opp. Hun lager brukskeramikk som
hun ønsker skal bringe glede i hverdagen.
Utformingene av produktene er en langsom
prosess. – Som håndverker er jeg perfeksjonist
og nådeløs til egen praksis, sier hun. Kopper og
krus kan ha små humoristiske detaljer, men de
har likevel et klassisk preg over seg.

Kjersti Olsen har hatt verksted i Bergen siden
høsten 1999. Hun har utdannelse fra Høgskolen
i Akershus, avdeling for produktdesign og
produktutvikling, men har oppholdt seg lenge
i Saint-Amand-en-Puisaye i Frankrike for å
lære tradisjonelle arbeidsmåter for keramikk.
Kunstneren arbeider helst med keramiske bilder
og skulpturer. Arbeidene hennes er å finne i
gallerier rundt om i landet.
Det er mye spennende og vakkert å se på
Olsvikutstillingen 2021. Velkommen!
Tekst: Reidun Oanæs Andersen
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Prosjekt givertjeneste

Hva koster en menighet?

Babysang er et populært tilbud som ikke hadde vært det samme uten hjelp fra staben. Arkivfoto: Bo Mathisen.
Kulturfest. Sorggrupper. Formiddagstreff for
eldre. Kor for alle aldre. Besøk på sykehjem.
Og mye mer. Vi har god grunn til å være
stolte av alt vi får til i Olsvik menighet. Men
vi trenger din hjelp om vi skal fortsette slik.
I denne saken inviterer vi deg til å lese om noe
av det gode arbeidet vi gjør i Olsvik menighet,
hva det koster oss, og hvordan du kan hjelpe.
Å møte enkeltmennesket
I Olsvik har vi prioritert å ansette en
menighetsdiakon i 50% stilling, Heidi Merete
Baird. Det er ikke alle menigheter som er så
heldig å ha råd til en slik stilling. Diakonen skal
være den som har tid til det enkelte mennesket
og det som er viktig for ham eller henne. Mye
i samfunnet er resultatorientert, men et godt
møte mellom mennesker har verdi i seg selv.
Diakonen ivaretar dette.
Sorggruppen er et viktig tilbud. Den ledes blant
annet av diakonen. – Hvert år er det mange
begravelser i Olsvik. For hver av disse sitter det
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igjen familie, venner, naboer eller andre som har
mistet noen, sier Heidi Merete. I sorggruppen
er det rom for å fortelle sin historie. Sykdom og
dødsfall, begravelse og den første tiden uten den
man har mistet, sorg i familien og veien videre.
Man deler det man ønsker, lytter til andre, og
får innspill fra diakon og prest. – Sorg er noe av
det mest intense vi opplever i livet. I kirken er
det noen som har tid og trygghet til å møte deg
i sorgen.
Heidi Merete er også blant dem som sørger for
kirkelig betjening av eldre på Frieda Fasmers
Minne, deriblant nattverdsgudstjenester, sjelesorgsamtaler på rommet og mulighet for soknebud (nattverd). Mange på Frieda Fasmer er
opprinnelig fra vår menighet, og har liten eller
ingen mulighet til å oppsøke kirken. Heidi Merete
er tydelig: – Vi trenger alle å få høre om Guds
nåde i Kristus, og å få ta del i sakramentene.
Kanskje trenger vi det aller mest i tider preget av
sykdom eller ved livets slutt. Da hadde det vært
et tap om kirken ikke var der for oss.

Besøkstjenesten er også organisert av
diakonen. Mange sitter alene og ønsker mer
selskap. Kanskje vil man ha noen å spille et
parti sjakk med i ny og ne. Kanskje ønsker
man soknebud, eller trenger å snakke om tro
og tvil. Heidi Merete går både på besøk selv,
og organiserer frivillige besøksvenner (som vi
fremdeles har et stort behov for– ta kontakt!).
Formiddagstreff er et annet viktig diakonalt
tilbud i menigheten. Heidi Merete deltar ofte her.
Hun holder iblant andakter, inviterer nye, og blir
kjent med menighetens eldre. Formiddagstreffet
er også et eksempel på flott samspill mellom
frivillige og ansatte, hvor formiddagstreffene
planlegges og gjennomføres av frivillige under
ledelse av Brith B. Bjordal.
Diakonal refleksjon på menighetens vegne er
et viktig og verdifullt arbeidsområde for diakonen.
Hun gir noen eksempler: – Hva betyr det å tro
på Jesus når du er dement og mister alt du har
lært om ham? Kan meditasjon og bønn åpne opp
forholdet vårt til Gud? Hvordan leve med kronisk

BLI
GIVER
det er på dagtid.
Det hender vi har band på familiegudstjenestene. Her bidrar Sven-Ove både
musikalsk og organisatorisk. – Vi får mange gode
tilbakemeldinger på at vi varierer det musikalske
uttrykket under gudstjenestene. Vi mister noe
hvis dette forsvinner, sier Sven-Ove.
Han er også stabens kontakt for KFUK-KFUM
Kulturskole, som tilbyr kurs til unge innenfor
musikk, studioproduksjon, foto/video med mer.
Dette er et verdifullt tilbud til unge som ikke kan
gjennomføres uten en kontaktperson i staben.
Og du har kanskje lagt merke til at menigheten
har mange kor? Når de opptrer sammen eller på
gudstjenester, så er det stort sett et resultat av
Sven-Oves viktige koordinerende arbeid mellom
korene og staben.

Diakon Heidi Merete Baird.
Arkivfoto: Øyvind S. Stokke-Zahl
sykdom? Finnes det strukturer i vårt fellesskap
som er til hinder for den med dårlig økonomi?
Hvordan dele troen på Jesus gjennom misjon?
Hun fortsetter: – Det er mange spørsmål som
oppstår i møtet med livet. Vi er ikke alene
med dem. Diakonal refleksjon er møtestedet
mellom aktuelle problemer, teologi og annen
fagkunnskap. Uten teologisk forankring blir
det kun tanker om livet. Uten innspillet fra
livet opplever vi at teologien er taus i møte
med mye vi strever med. Jeg får dele denne
diakonale refleksjonen for eksempel i prekener,
på temakvelder eller i andakter, avslutter Heidi
Merete.
Musikk, kultur og koordinering
En annen stilling vi betaler selv, er en 30 %
stilling som Kateket III besatt av Sven-Ove
Rostrup. Den inkluderer viktige oppgaver innen
trosopplæring, musikk og kultur.
Sven-Ove er blant annet bookingansvarlig
for Kulturfest, og lager også brosjyren med
informasjon om program, artister og kunstnere.
Dette er viktig arbeid som ville vært ganske
omfattende for en frivillig å gjøre.
Han er også involvert i Superonsdag og
Babysang: – Jeg bidrar med det musikalske,
i tillegg til annen praktisk hjelp. Jeg spiller til
sangstund og akkompagnerer barnekor. Dette er
vanskelig å få til uten musikalsk følge. Det blir
ikke det samme med «boksmusikk». Det ville
vært vanskelig å få frivillige til Babysang, siden

Alt har en pris
Møte enkeltmennesket i alle livssituasjoner.
Besøke dem som sitter alene og ikke kan
oppsøke selskap selv. Musikalsk moro og
mestring for barn. Variert musikalsk uttrykk på
gudstjenestene. Kulturbegivenheter som setter
Olsvik på kartet. Dette er viktig arbeid og gode
tilbud som vi ikke vil være foruten.
Dessverre koster det menigheten en del
økonomisk. De to stillingene vi dekker selv
koster oss for eksempel rundt 660 000 kr i
året. Menighetsbladet, som vi er svært stolte
av, får ikke nok sponsormidler til å dekke
layout, trykking og distribusjon. Kulturfest er
gjennomsyret av kvalitet og trekker både artister
og publikum fra langt utenfor menighetens
grenser, men selv med billettinntekter, sponsorer
og diverse tilskudd strever Kulturfest med å
komme i balanse økonomisk.
Vi vil ikke være foruten noe av dette. Men som
årsmeldingene har vist, har menigheten de siste
årene (bort sett fra «annerledesåret» 2020) gått
med en del underskudd. I 2018 var det 148 000 i
minus, og i 2019 var det 290 000.
Vi trenger din hjelp
La oss forenkle og si at med nåværende
aktivitetsnivå går vi med 180 000 kr i underskudd
hvert år. Vi har nok oppsparte midler til at vi kan
holde ut dette en stund, men ikke for alltid. På sikt
må vi sørge for at vi går i null. Uten mer inntekter
har vi rett og slett ikke råd til å opprettholde
aktivitetsnivået vårt. Men vi har naturligvis ikke
lyst til å slutte med alt det flotte arbeidet vi driver
med. Vi håper du er enig i dette.

Kateket III Sven-Ove Rostrup.
Arkivfoto: Øyvind S. Stokke-Zahl
for eksempel 50 faste givere som gir 300 kr i
måneden.
Kan du ikke gi 300 kr i måneden? Det er helt
greit – gi det du kan og vil. Alt hjelper – virkelig.
Eller kanskje du kan gi mer, og dermed telle for
to, tre, fem givere?
Og visste du at du kan få automatisk
skattefradrag for gaven du gir? Mer informasjon
finner du i giverskjemaet.
Hvis du vil at Olsvik menighet skal kunne
fortsette med alt det gode arbeidet vi gjør –
bli fast giver!
Skann QR-koden eller gå inn på nettsiden vår,
olsvik-kirke.no/gave. Du kan også sende inn
giroen på baksiden av bladet.
Takk for gaven du gir!

Løsningen er enkel: Bli fast giver!
For å dekke inn dette underskuddet, trenger vi

Tekst: Christer van der Meeren
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Kongens hage
Denne historien ble jeg tilsendt av en
venninne, og den fikk meg til å tenke på
hvordan Gud har skapt oss alle i sitt eget
bilde og at vi alle utgjør en forskjell.
Det var en gang en konge som elsket sin
nydelige hage. Han gikk ofte tur i den for å
beundre alle vekstene som spirte. For ham var
alle like dyrebare, alt fra de største trærne til de
minste blomstene.
En gang måtte kongen på reise. Så snart han
kom tilbake gikk han ut i hagen for å se hvordan
det gikk til. Til hans fortvilelse oppdaget kongen
at plantene og trærne hans hadde begynt å
visne. Kongen gikk bort til en rose som stod og
hang med kronbladene sine, og spurte rosen
hvorfor hun holdt på å visne. «Du skjønner det»,
svarte rosen, «jeg stod her og så meg rundt og
fikk øye på det staselige grantreet. Det er stort
og praktfult, og i tillegg er det grønt og frodig hele
året. Jeg tenkte for meg selv at jeg aldri vil klare
å bli så stor og praktfull, og jeg kommer aldri til å
holde meg grønn og frodig hele året. Aldri vil jeg
kunne bli slik som grantreet – så hva er vitsen?
Derfor bestemte jeg meg for å visne.»
Kongen gikk bort til grantreet som også hadde
begynt å visne, og spurte hva som var i veien.

«Du skjønner det», svarte grantreet, «jeg stod
og beundret den vakre rosen med sine fargerike
kronblad og sin deilige duft. Og jeg tenkte for
meg selv at jeg aldri vil bli så vakker, og jeg
kommer aldri til å dufte så godt. Aldri vil jeg
kunne bli slik som den – så hva er vitsen? Derfor
begynte jeg å visne.»
Kongen gikk videre til en tulipan som nesten
var helt uttørket, og spurte hvorfor den holdt på
å visne. «Du skjønner det», svarte tulipanen,
«ser du snøklokken der borte? Den er så liten
og nydelig og samtidig så tøff som blomstrer
allerede før vinteren har sluppet taket. Og jeg
tenkte for meg selv at aldri vil jeg kunne bli
slik som snøklokken – så hva er vitsen? Derfor
bestemte jeg meg for å tørke ut og visne.»
Kongen gikk deretter bort til snøklokken, som
også stod og visnet, og spurte hva som var galt.
«Du skjønner det», svarte snøklokken, «jeg
stod og beundret tulipanen, som er så høy og
rank, og som har så flotte farger. Den viser at
sommeren nærmer seg, og gjør folk glad. Aldri
vil jeg kunne bli slik som den – så hva er vitsen?
Derfor bestemte jeg meg for at jeg like gjerne
bare kunne visne og dø.»

Den ene salmen var «Deilig er jorden» og de ville
at Karina skulle vise tegnspråk. Karina som viser
tegnspråk hver julaften i Olsvik kirke. Det ble en
rørende stund i Sandvikskirken. En vakker dag
hvor solstrålene lyste inn og traff akkurat bruden.
Salmen og stunden gjorde noe med følelsene
mine, slik som salmen alltid gjør på julaften. Den
minner meg på å inkludere alle, vise omsorg og
kjærlighet, tro på en bedre fremtid og fred.
2020-21 har blitt annerledes år for mange. Der
pandemien har preget både hverdag og fest.
Over hele verden er det annerledes, men vi
synger likevel «Deilig er jorden».
Som en pilgrimssalme fremhever «Deilig er
jorden» at vi er på vei, underveis, til en bedre
fremtid. Som julesalme forteller den om englene
på marken som sang om Jesusbarnet som ble
født. Til glede for hele verden.
Julen 2020 laget Den norske kirke en film hvor de
samlet mennesker. En film som viser mennesker
alle vet hvem er, og mennesker vi ikke kjente.
Sterke, troende, de svake og den helt vanlige
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overalt rundt seg så han bare visne og døende
planter og trær.
Til slutt fikk kongen øye på en bitteliten blomst
som helt tydelig ikke hadde begynt å visne, men
som tvert imot stod og strålte i all sin enkelhet.
Kongen gikk bort til blomsten og lurte på hvorfor
den, av alt som var i hagen hans, ikke hadde
begynt å visne. «Du skjønner det», svarte den
lille blomsten, «jeg så det store og mektige
grantreet som er grønt og frodig hele året, og den
vakre rosen som dufter så godt, og den nydelige
og tøffe snøklokken og den stolte tulipanen i sine
flotte farger. Jeg tenkte at aldri vil jeg kunne bli
slik som dem – så hva er vitsen da? Da ville jeg
også gi opp og begynne å visne. Så kom jeg til
å tenke på at siden du, konge, som er så god,
mektig og uendelig mye klokere enn meg, har
plantet akkurat meg her i hagen din, så må jo
det bety at du ønsket nettopp meg. At du vil ha
meg nøyaktig slik som jeg er. Derfor bestemte
jeg meg for at jeg ikke skulle visne, men heller
være meg selv så godt som jeg kan. For å ære
deg og glede deg med det jeg er og har.»

Tung til sinns gikk kongen videre i hagen sin, og

Min salme
Jeg fikk spørsmål om å skrive «Min salme»,
og denne gangen ble det et lett valg. Vi har
nylig feiret bryllup, og brudeparet var sikre i
sine valg når de skulle velge salmer.

andakt

Tekst: Victoria Nyborg
Skann QR-koden
for å lytte til salmen.

mann i gaten. En film som fikk oss til å stoppe litt
opp når de sang «Deilig er jorden».
Pilgrimssalmen – fredssalmen
Bernhard Severin Ingemann skrev teksten som
vi kjenner til den tyske folkemelodien. Den ble
til i krigstid. I 1880 var konflikten som ble kalt
treårskrigen slutt mellom Danmark og Preussen.
Ingemann dempet det kristne budskapet i
sin versjon. Han var rystet over den brutale
treårskrigen og skrev teksten på bakgrunn av
slaget på Isted Hede.
Han fikk vite av en prestevenn at sangen var
en gammel korsfarersang. Det ble fortalt at
Ingemann så utover det vakre landskapet,
samtidig som han var preget av konflikten som
raste.
Guds skaperverk, den vakre naturen, er det som
lovprises som deilig.
Pilgrimssalmen og fredssalmen ble til. Det er
fredsbudskapet fra englene som lyder over hele
verden, slik det ble sunget til Betlehemsgjeterne
første gang.
Ja, fryd deg, menneske, fordi det er født oss en
Frelser.

Dette gir håp i mørke tider. Gjennom denne
verden går vår fred. Vi er pilgrimer alltid, også
utenom juletiden.
Ta vare på hverandre!
Tekst: Brith Barsnes Bjordal

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.
Englene sang den
først for markens hyrder,
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

I
sommer
opprettet
Bergen
Kirkelige
Fellesråd (BKF) et frivillighetsteam. Teamet
bistår med oppgaver og
utfordringer knyttet til
rekruttering, oppfølging,
kommunikasjon og samarbeid mellom frivillige
og ansatte.
I høst vil menighetsrådet opprette en gruppe
som skal utarbeide et forslag til det vi har kalt
«Prosjekt frivillighet». De planlegger å fremme
et forslag sent i høst eller tidlig neste år.
Frivillighetsteamet vil bistå med utformingen
av prosjektet. Se mer om dette i protokollen
fra menighetsrådsmøte 06/2021, sak 048/21.
Protokollen finner du i dokumentarkivet på
nettsiden.

Noen stikkord angående frivillighet i
menigheten: Hvordan engasjere flere frivillige?
Hva skal til for å oppnå mer engasjement?
Hvordan kan de frivillige vi har, bli bedre
ivaretatt? Tydeliggjøring av samarbeidet
mellom stab og frivillige.
Hva koster en menighet?
I denne utgaven av menighetsbladet skriver vi
om behovet for givertjeneste i menigheten. Det
koster å drive menighet. Håper du leser den
nøye og inspireres til å gi det du vil, både for
å opprettholde og ikke minst øke den aktivitet
og innsats som ansatte og frivillige allerede er
engasjerte i. Stikkordene er diakonalt arbeid,
sang og musikk for alle aldre. Med flere midler
øker også mulighetene for nye initiativ.
Endringer i staben
Sven-Ove Rostrup har fått innvilget to års

Lederens hjørne ved
menighetsrådsleder Arthur Pilskog
permisjon fra sin 70 % stilling som
Kateket II, for å gå inn i et prosjekt rundt
undervisningstjenesten i kirken i Bergen, i regi
av Bergen kirkelige fellesråd.
Eva G. Stokke-Zahl har gått inn et toårig
vikariat i stillingen til Sven-Ove. Hun begynte
8. august, og vil være i vikariatet fram til og
med 30.07.23. Vi ønsker Eva velkommen til å
arbeide i vår menighet. Hun vil allerede være
kjent for mange i Olsvik menighet.
Sven-Ove har fremdeles en 30 % stilling i
Olsvik, som nå heter Kateket III.

Ny innsats for frivillighet
Menighetene i Bergen har mistet sine
frivillighetskoordinatorer, og i stedet er det
opprettet fire 100 % stillinger sentralt som
skal jobbe med frivillighet på nye måter i alle
menighetene i Bergen.
Øyvind S. Stokke-Zahl, som tidligere var ansatt
i Olsvik menighet, er nå ansatt i en av disse
stillingene. Derfor møtte vi ham for å høre om
den nye jobben, hva de skal gjøre, og hva dette
vil si for menighetene. De tre andre som er
ansatt i teamet er Jo Båtevik, Nadine Larsen og
Hilde Wolter. Alle har vært frivillighetskoordinator
i ulike menigheter.
Akkurat denne møtedagen strålte Bergen, og
vi satte oss på en benk utenfor kirken for å ha
møtet.
Først må jeg si at det er trist at du ikke lenger
er ansatt i Olsvik, men fint at du skal være en
av fire nye frivillighetskoordinatorene.
«Frivillighetskonsulenter, heter det», sier Øyvind
smilende. På spørsmål om hva han tenker om
å bli valgt som en av fire, svarer han at det er
veldig hyggelig å få sjansen til å jobbe med
frivillighet sammen med et team på et nytt nivå.
Hvordan liker du den nye jobben din?
«Ja, det er jo veldig hyggelig. Det er kjekt å
jobbe sammen i et team der alle jobber med
fagområdet frivillighet.»
Er dere kommet i gang?
Øyvind smiler. «Ja, vi er kommet i gang. Nå
har det jo vært sommerferie for alle. Tiden til
nå er brukt på planlegging og å bli kjent med
hverandre i teamet.» Han forteller videre at de
har satt sammen en tekst om hva de kan tilby og

hvordan det er tenkt at de skal jobbe.
Det er kanskje fremdeles litt uklart hva dere
skal gjøre. Kan du fortelle litt om det?
Øyvind svarer at det ene er prosjekter.
«Menighetene kan søke om et større prosjekt
som omhandler frivillighet. Der de kan bli tildelt
en ressurs i form av litt av arbeidstiden til en
av konsulentene.» Meningen er da at de skal
komme inn og hjelpe med det menighetene
ønsker og trenger. Disse prosjektene kan
ha en varighet på opp til tre år, og håpet er at
menighetene kan fortsette med prosjektene også
etter tiden med frivillighetskonsulent. Øyvind
fortsetter med å si at det blir spennende å se hva
de ulike menighetene søker om.
For den andre delen av arbeidet deres har de
laget en portal som kalles FRIDA. Her kan hver
enkelt menighet søke om hjelp, råd og ønsker
angående frivillighet utenom prosjektene. Her
gleder de seg til å se hva de kan bidra med.
Hvordan er det å jobbe med frivillighet i
en 100 % stilling, i motsetning til en mindre
stilling i en menighet?
«Det har vært kjekt å være i en menighet. Der
får man en annen nærhet til menigheten og
de frivillige», sier Øyvind. Videre forteller han
at det likevel skaper og gir et rom til å utvikle
frivilligheten i kirken i et større omfang. Denne
måten å jobbe med frivillighet i menighetene
kan være en måte som enklere følger endringer
i kirken og skaper nytenking om hvordan man
jobber med feltet. Dette synes han er spennende.
Hva tenker du dette nye opplegget vil si for
menighetene?
Øyvind sier at det ennå er vanskelig å si, men at
kunnskapen blant de fire konsulentene på feltet

frivillighet er betydelig. Det er mye forskning på
dette feltet, og det er spennende å jobbe med et
felt som er i endring hele tiden. Kanskje det kan
åpne for nye muligheter.
Øyvind deler et sitat fra direktøren for Olavsfest
i Trondheim: «At det ikke er mulig å bevare en
levende kirke. En levende kirke kan bare skapes.
Det vil si forvandles kontinuerlig.» Kirken og
frivilligheten er stadig i forandring, og Øyvind
mener at det er viktig å følge utviklingen.
Vi gleder oss til å prøve ut og arbeide med
sammen om frivillighet!

Tekst: Mette Myklebust
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Årets konfirmanter

Lørdag 21. august 2021 kl. 10.45

Lørdag 21. august 2021 kl. 12.00

Lørdag 21. august 2021 kl. 13.15

Søndag 22. august 2021 kl. 10.45

Søndag 22. august 2021 kl. 12.00

Søndag 22. august 2021 kl. 13.15

Lørdag 28. august kl. 11.00

Lørdag 28. august kl. 12.30

Søndag 29. august kl. 10.45

Søndag 29. august kl. 12.00

Søndag 29. august kl. 13.15

Konfirmanthilsen
Denne teksten ble lest som hilsen til
konfirmantene under årets konfirmasjonsgudstjenester.
Kjære konfirmanter.
Kristus har kalt oss til å leve i troen på hans
oppstandelse og være hans vitner i verden. Bli
i hans kjærlighet og i fellesskapet med alle som
tror på ham. Kristus har gitt oss til hverandre,
han er nær oss i Ordet og bønnen, dåpen og
nattverden. La oss alltid be for hverandre, og
sammen med Kristus gå fremtiden i møte.
Jeg har lyst til å takke dere konfirmanter for tiden
vi har hatt sammen. Det ble jo et litt spesielt
konfirmantår, og jeg er lei meg for at de fleste
konfirmanter ikke fikk dra på leir. Dette pleier jo
å være høydepunktet for mange. Gjennom bl.a.
gruppesamlinger og nettleksjoner har vi hatt
undervisning og samtaler om sentrale temaer
som Bibelen, skapelsen, Jesus og bønn. De
fleste av dere ble døpt da dere var babyer. Da
var det foreldrene deres som valgte for dere. Nå
har dere nådd myndighetsalderen når det gjelder
trosspørsmål. Dere kan selv velge om dere vil
tilhøre kirken eller ikke. Jeg håper inderlig at
konfirmanttiden har bidradd til at dere har fått
tenkt skikkelig gjennom hvilket forhold dere har
til troen. Om dere ikke husker noe annet fra

konfirmanttiden, så håper jeg at dere husker
hvor mye Gud elsker dere. I «Den lille Bibel»,
Joh. 3,16, står det: «For så høyt har Gud elsket
verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at
hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt,
men ha evig liv.»
«Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn,
til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den
korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og
tro på ham.» Dette ble sagt under deres dåp,
samtidig som korset ble tegnet på dere, fra
panne til bryst og fra skulder til skulder.
Dette korset har dere hatt usynlig med dere helt
til denne dag. Og kjære konfirmanter! I dag skal
dere få et synlig kors i gave fra Olsvik menighet.
Dette korset kan bæres rundt halsen, det kan
henges på veggen eller det kan festes andre
steder. Korset skal minne dere om deres dåp og
deres konfirmasjon. Det skal også minne dere
om den kjærligheten Jesus viste da han ofret
livet sitt.
Dette korset er spesielt på flere måter. Det er
spesiallaget for dere i Betlehem, Jesu fødeby.
Korset er laget av oliventre, plantet av fattige
palestinske bønder. Inni korset står det «Olsvik
2021». Det kan minne dere om at denne kirken
og denne menigheten har et spesielt ansvar

for dere. Så
lenge dere bor
her, kan dere
komme hit for
å treffe venner,
få ledertrening,
ulike fellesskap
dere kan være
med i, og når
dere blir enda
mer
voksne
enn dere er i
dag kan dere
komme
hit
og gifte dere,
døpe
barna
deres osv. Og hele livet kan dere også komme
for samtale med prest eller andre, og dere kan
være med i menighetens liv.
Korset står også inni en sirkel. Sirkelen er
evighetssymbolet. Denne sirkelen kan minne
dere om at dere alltid vil tilhøre Jesus, og at
han er fra evighet til evighet. Og ved deres tro
på korset som er tegnet på dere, er dere del
av denne evigheten. Gratulerer med dagen, og
velkommen videre.
Tekst: Hans-Petter Dahl
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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Vi kan hjelpe til med
rådgivning og tilrettelegging ved
begravelser og bisettelser.
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

Haakonsernveien 63, 5173 Loddefjord

Din annonse her?
Kontakt oss på
olsvik.menighet.bergen@kirken.no

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

RUSFRI
OPPVEKST

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 100 %

Kateket II 70 %

Kateket III 30 %

Kantor

Administrasjonsleder

Kirketjener

Assistent
i Åpen bhg

Barnehagelærer

Martin Aalen Hunsager
950 56 454
mh298@kirken.no

Nobukazu Imazu
958 88 236
ni235@kirken.no

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

Eva G. Stokke-Zahl
920 68 072
es459@kirken.no

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

Jessica Kerr
413 63 639
jk253@kirken.no

Ped. leder
i Åpen bhg

Olsvik menighetskontor
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Bjørg Karin Husa
918 82 206
bh953@kirken.no

Jannicke Eriksen

Postadresse: P.b. 549 Olsvik, 5884 Bergen.
Kontortid: Tirsdag–fredag 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

William Brakstad Eriksen, Fana kirke
Sondre Sandvik Teigen, Laksevåg kirke
Amalie Wirsching Berntzen, Fjell kirke
Olivia Eikemo Landaas
Liam Atkins Kallestad
Tine Lyngholm Strømsnes
Mikkel Øvrebø Gjervik, Fyllingsdalen kirke
Aria Heien Hvidsten, Loddefjord kirke
Sara Hopland-Terkelsen, Årstad kirke
Johannes Kayser-Gjerde, Nøtterøy kirke
Birk Forshaw Stensland
Arthur Aakre Mehl
Tobias Næss Tonning
Matheo Bjørnland Stokke, Loddefjord kirke
Samuel Peiris Brudvik, Nygård kirke
Karoline Hald Juvik, Olsvik kirke
Isak Storli Nilsen, Loddefjord kirke
Mila Moltu, Sunnmøre
Frida Reksten Stensletten
Ellinor Frantsvåg Lahn-Johannessen
Laksevåg kirke
Severin Kvittingen Ekerhovd, Laksevåg kirke
Storm Aspenes Ellingsen

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

Gerd Gauteplass

Michelle Almestad
994 30 385
michelleolsvikbhg
@gmail.com

døpte

Heidi Merete Baird
920 69 372
hb776@kirken.no

Noah Brandt Hope
Olav Kristiansen Taule
Adrian Jordal Arriagada

døde
Gunnhild Sjursen
Rolf Daniel Totland
Leif Harald Helgesen
Anny Margot Gildernes
Annie Christine Lønningdal
Turid Elisabeth Holst Berg-Johansen
Astrid Eline Grødem
Jens Lund
Terje Lillemoen
Kåre Oppedal
Else Nesse
Jan Larsen

vigde
Anne Beth Eide og Ben-Erik Ness
Linn Jane Børve og Arne Folkestadås

offer
Mai
24. Men. diakonale arbeid
30. Menighetens arbeid

49,25
1822,25

Juni
06. Menighetens arbeid
2191,62
13. KIA			1773,00
20. Menighetens arbeid
2117,75
Juli
04. Menighetens arbeid
1379,98
18. NLA Høgskolen 1329,75
August
01. Menighetens arbeid
15. Kirkens SOS, Bjørgvin
21. Menighetens arbeid
22. Menighetens arbeid

1970,00
3152,00
4373,40
3216,02

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.

19. sep. 17. søndag i treenighetst. kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp.
26. sep. 18. søndag i treenighetst. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp og
nattverd.
03.okt. 19. søndag i treenighetstiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp og
nattverd.
10. okt. 20. søndag i treenighetst. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp og
nattverd.
17. okt. 21. søndag i treenighetst. kl. 11.00
Kulturmesse ved Martin Hunsager. Dåp og
nattverd.
24. okt. 22. søndag i treenighetst. kl. 11.00
Ung messe ved Nobukazu Imazu. Nattverd.

31. oktober. Bots og bønnedag kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp og
nattverd.
7. november. Allehelgensdag kl. 19.00
Gudstjeneste. Nattverd.
14. nov. 25. søndag i treenighetst. kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp og nattverd.

Den er ikke standard på noen
som helst måte, og tar deg med
på en reise du kanskje ikke er
klar for. For min egen del åpnet
boken opp en ny forståelse av
Gud, en ny tankegang rundt
det kristne temaet, og en
bekreftelse på noe jeg allerede
tenkte. Den står fortsatt sterkt
i meg, selv om det er noen år
siden jeg leste den første gang.
Boken handler om MacKenzie
og hans familie. De lever et
nokså normalt liv; tre barn, hus,
bil og er i kirken hver søndag.
Barna stiller spørsmål ved
historier de har hørt i kirken,
og Mack føler seg ikke helt
forberedt til å svare. Men deres
mor er en hengiven kristen,
og lærer dem mye om Gud og
Bibelen. Deres lille verden er
rolig og koselig, helt til Mack
tar ungene med på en siste
campingtur før sommeren er
over. Katastrofen setter inn når
minstejenten forsvinner, og det

24. desember. Julaften kl. 14.00
Gudstjeneste.
24. desember. Julaften kl. 16.00
Gudstjeneste.

21. november. Kristi kongedag kl. 11.00.
Gudstjeneste. Dåp og nattverd.

25. desember. Juledag kl. 12.00
Gudstjeneste.

28. november. 1. søndag i advent kl. 11.00
Familiegudstjeneste. Dåp.

26. desember. Stefanusdagen kl. 11.00
Gudstjeneste.

5. desember. 2. søndag i advent kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp og nattverd.

31. desember. Nyttårsaften kl. 23.15
Gudstjeneste.

12. desember. 3. søndag i advent kl. 19.00
Lysmesse. Nattverd.

Skuret
Hvis du er ute etter en bok
som setter i gang tanker,
følelser og kanskje noen
tårekanaler, så er «Skuret»
(org.tittel «The Shack») av
Wm. Paul Young boken for
deg.

19. desember. 4. søndag i advent kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp.
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dukker opp spor som tyder på
en grusom hendelse.
Fire år senere mottar Mack et
merkelig brev i postkassen sin.
Det har ingen avsender, og
kun hans navn på fremsiden.
I brevet står det at «noen»
venter på han i skuret hvor
sporene av datteren ble funnet.
Han er forvirret og usikker, og
snakker med en kamerat om
det. Han bestemmer seg til sist
for å dra.
Etter at han går inn i skuret,
blir vi tatt med på en spirituell
reise med mange fantastiske
øyeblikk. Det må vel kanskje
nevnes at denne boken er
veldig annerledes enn andre
som tar opp samme tema, men
det er noe av grunnen til at den
er så bra. Mack går igjennom
mye i skuret, og det er umulig
å ikke bli dratt inn i det.
Det er ikke så lett å skrive
om denne boken uten å
røpe for mye. Den har ingen
sjokkerende
overraskelser,
men det som skjer i skuret er
ganske fantastisk. Flere tema
i kristendommen blir tatt opp,
og snakket om på en veldig
forståelig måte, hvis man er

Olsvik menighetsblad betraktes som
offentlig informasjon og nærmiljø-blad.
Av de rundt 12 000 personer som bor i
Olsvik hører nærmere
10 000 til Den norske kirke. Derfor er
menighetsbladet ikke definert som
uadressert reklame.
Tips oss:
olsvik.menighet.bergen@kirken.no
Neste nummer: November
mottakelig for det.
I 2017 ble boken filmatisert.
Den heter også The Shack, og
er veldig bra laget. Siden boken
ikke er så veldig lang, så har
de klart å få med ganske mye
i filmen. Jeg anbefaler likevel
å lese boken først, siden man
alltid får mer ut av en historie
i en bok.

Redaktør: Christer van der Meeren
Redaksjon: Nobukazu Imazu, Gro
Renate Rostrup, Randi Magnussen,
Mette Myklebust.
Layout: Sven-Ove Rostrup
Forside: Bjørn Lier
Trykk: Hurtig-trykk

«Jeg forlot dere aldri».
God lesning!
Tekst: Gro Renate Rostrup
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Det skjer i din kirke
– med forbehold om endringer. Du finner alltid oppdatert informasjon på olsvik-kirke.no

Formiddagstreff

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.

Vi fortsetter våre fine treff
i kirkekjelleren. Alle treff
starter kl. 12 og avsluttes
kl. 14.15. Det blir lunsj,
utlodning, andakt og gjester.
Trenger du skyss, kontakt Brith Barsnes Bjordal
på 905 24 773.
Vi inviterer til følgende formiddagstreff i høst:
7. oktober. Liv Berit Pilskog/Normisjon: Tepper
til Nepal. Kvinne- og barnearbeid.
4. november
2. desember

Superonsdag

Hver onsdag samles vi
til Superonsdag i Olsvik
kirke.
Kl. 17.00 inviterer vi
til felles sangstund i
kirkerommet. Ca. 17.20
blir det aktiviteter for barn
i alderen 1-6 år i kjelleren.
Hele familien er velkommen, og vi legger til
rette for aktiviteter for alle som kommer. Kl.
18.00 er det en enkel kvelds, før vi har en liten
kveldsavslutning kl. 18.15 i kirkerommet.

Olsvik Tweenies (10–13 år)

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

Høstkonsert

Vi inviterer til høstkonsert søndag 19. september
kl. 19:00. Medvirkende er Simon Stenersen
(trompet), Brith Barsnes Bjordal (vokal), Rune J.
Klevberg (orgel) og Torgeir K. Solsvik (flygel).

Olsvik TenSing (14–18 år)

Vi har den store glede av å invitere til
Gospelnight i Olsvik kirke!
Fredag 29. oktober kl. 19 braker det løs, og
du får både lytte til og synge sammen med
Colla Voce, Olsvik TenSing og Olsvik AllStars,
akkompagnert av husbandet. Etterpå blir det
sosialt og enkel bevertning. Og om du savner
vår tidligere sokneprest Gunnar Kolaas, så bør
du vite at han holder appell denne kvelden! Vi
sees!

Temakvelder

Vi inviterer til følgende temakvelder i høst:
28. oktober: «Trenger vi det kristne
fellesskapet?» v/ diakon Heidi Merete Baird
25. november: «Kan et Guds barn bli voksen?»
v/ Asgeir Straume
Vi starter kl. 19:00 i kirkekjelleren. Etterpå blir
det anledning til spørsmål og samtale, og det blir
enkel servering. Ta gjerne med bibel. Påmelding
er ikke nødvendig.

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

Menighetens julekonsert
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.

Colla Voce (20+ år)

Mandag kl. 19.30. Mer informasjon finner du på
kirkens hjemmeside: olsvik-kirke.no

Basar

Vi håper å kunne arrangere vanlig basar 20.
november.
Loddsalget er i gang, og loddbøker kan hentes på
kontoret hos Jessica. Du kan også få loddbøker
av Vivian, tlf. 952 13 745. Vi håper å kunne selge
lodd på Vestkanten 5. og 6. november. Stikk
gjerne innom for en prat!
Har du spørsmål, kontakt Tove på 934 46 134.

Vi inviterer til menighetens tradisjonelle
julekonsert søndag 5. desember kl. 19 i Olsvik
kirke. Medvirkende er Nybø Brass (dir. Jan Arne
Pupe), Colla Voce (dir. Angela Vågenes), Triade,
YA Vokal (dir. Bjørn Bergmann), Tor Jaran Apold
(fiolin) og Rune J. Klevberg (orgel). Inngang kr
100,-. Forhåndsbestilling på olsvik-kirke.no eller
vipps/kort ved inngangen.

Colla Voces julekonsert for
store og små
Colla Voce inviterer til julekonsert for store
og små mandag 13. desember kl. 18–19. Bli
med og syng julen inn sammen med Colla
Voce! Kaffe til de store, julebrus til de små,
pepperkaker til alle. Gratis inngang.

Det skjer i Loddefjord kirke

05.10: I sjelesorg hos Jesus – del 1. Øystein
Rønhovde.
19.10: I sjelesorg hos Jesus – del 2. Øystein
Rønhovde.
02.11: Kolosserbrevet. Paul Otto Brunstad.
16.11: Jesu oppstandelse. Thor Haavik.
30.11: Kolosserbrevet. Paul Otto Brunstad.

Formiddagstreff

Loddefjord menighet inviterer til formiddagstreff
fire torsdager i høst kl. 11.30. Det blir servering,
loddtrekning og hyggelig felleskap.

Bibeltimer

16.09: Agnes Råket Vågslid: Minner fra tiden
som menighetssykepleier i Loddefjord.

La oss be for
• At menigheten får mange nye faste
givere i høst

21.10: Torleif Sætre. Bygdebok for Håkonshella.
Forfatteren forteller.

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

24.08: Jesus setter deg fri (Joh 8, 31–38). Tor
Steinar Grindheim.

18.11: Tarald Ueland. Glimt fra Svein Ellingsens
liv og diktning. Foredrag og sang.

• At unge voksne og småbarnsfamilier
finner veien til kirken vår

07.09: Jesus har seiret over døden for deg (Joh
11, 1–45). Tor Steinar Grindheim.

09.12: Arve Hansen Haugland. Tema: Advent

• Temakveldene høsten 2021

Loddefjord menighet inviterer til bibeltimer
annenhver tirsdag kl. 19–21 i menighetshuset.
Undervisning og enkelt kveldsmåltid.

21.09: Jesus kommer til deg med fred (Joh 20,
19–23). Tor Steinar Grindheim.

• Høstens oppstart av bibelgruppene

Gjennom linsen:

Utsikt fra Skjenafjellet				

Jeanette
KrabbedalMathisen deler dette bildet
og sier følgende:
Det er veldig mange som
trasker i kø på Lyderhorn,
så jeg slår heller et slag for
Skjenafjellet. Det er muligens
enklest å gå fra Gravdal,
men ellers følge skilting til
Ørnafjellet. Skjenafjellet er
«den andre» toppen. Jeg
synes utsikten derfra er mye
finere. Den gir meg mye mer
ro i sjelen enn Lyderhorn og
utsikt mot Loddefjord!
Foto: Jeanette
Krabbedal-Mathisen

!-----------------------------!------------------------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

AvtaleGiro er tilpasset de betalerne som ønsker automatisk
forfallsdato. Du får god oversikt ved at du får varsel minst
betaling
av regningene
sine. Med
denne løsningen
besørger
7 dager
før forfall,
kvittering
med
forklarende
tekst på
PS! Vi anbefaler
at du setter
maksimums
beløpsgrense
til kr. 1 000,- per
trekkmåned,
forog
å ta
høyde for
eventuelle
fremtidige
endringer.
banken at de faste regningene betales
fra konto
på trukket forkontoutskriften.
Dudirekte
vil uansett
aldri bli
mer enn det avtalte beløpet.

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

Mottaker

" JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro
Mottaker

Beløpsgrense per
Beløpsgrense
pertrekkmåned:
trekkmåned:Hvis
Hvismaks.
maks.beløp
beløp ikke
ikke fylles

inn,
blibli
satt
til kr.
1 000,per
trekkmåned.
DUDu
vil
inn,vil
vilbeløpsgrensen
beløpsgrensen
satt
til kr.
1 000
per
trekkmåned.
uansett
ikkeikke
bli trukket
mer enn
beløp.beløp.
vil uansett
bli trukket
meravtalt
enn avtalt

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

