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Kulturfest 2021
I år var Kulturfest tilbake, litt sterkere enn
i fjor. Siden alle restriksjonene forsvant,
kunne festivaluken bli gjennomført slik
komitéen ønsket det.
Vorspiel
Kulturfest hadde i år et lite vorspiel ca. tre uker
før den offisielle åpningen. Da hadde vi en
musikalsk poetisk reise sammen med Ragnhild
Gudbrandsen og Laila Kolve. Gudbrandsen
hadde en nyskrevet tekst om St. Sunniva av
Julian Misic, i tillegg til andre tekster fra salmene
til Anne Grete Preus. Musikken, som Kolve stod
for, har opphav i tidlig musikk og folkemusikk.
Den ble fremført på forskjellige typer fløyter.

Humor, trylling, jazz og foredrag
Uken var full av spennende artister, i forskjellige
former. Senere på lørdagen ble det humorkveld
med Christoffer Schjelderup, Roar Brekke og
nærtrylling med Hedné. På søndag formiddag ble
det barnematiné med Teaterfrø, og på kvelden
nydelig musikk av Solveig Slettahjell og Øyvind
Kristiansen. Per Arne Dahl var også med, og
fortalte fra egne erfaringer og sjelesørgerpraksis.

Åpningshelgen
Selve festivaluken startet med åpning lørdag
16. oktober. Vi hadde besøk av ordfører Rune
Bakervik som holdt en inspirerende tale om hvor
viktig kunst og kultur faktisk er. Noe vi kanskje
har fått kjenne på at vi savner i pandemien som
har vært. De musikalske innslagene var av
kantor Rune J. Klevberg, Carsten Dyngeland og
Helge Haukås.

Mandag fortsatte det med et spennende og
interessant musikkforedrag med Wolfgang
Plagge (som du kan lese mer om på neste side).
Tirsdag kom Mads Berven på gitar, Alex Grieg på
kontrabass og Sigurd Steinkopf på trommer, og
laget god jazzstemning. Det ble et nytt foredrag
på onsdagen, denne gang med Gunnar Breivik,
professor emeritus og tidligere rektor ved Norges
Idrettshøgskole. Han tok oss med på en reise
gjennom idrettshistorien, og snakket om hvordan
våre helter har utviklet seg. Er de fortsatt gode
forbilder, eller har de blitt sirkusartister? Han tok
også opp temaet om etikk og moral i idretten. Det
ble en liten spørrerunde etterpå, og publikum var
veldig engasjerte.

Det ble i år en litt spesiell åpning, siden vår
kjære Reidun Oanæs Andersen går av som
utstillingsansvarlig for Olsvikutstillingen. Hun
og Bodil Angelvik, har vært med oss i 24 år, og
har vært en drivkraft uten like. Reidun startet
utstillingen i 1998, og målet var å få kunst inn i
kirkerommet i Olsvik kirke. Det har hun absolutt
klart. Kirken har et flott alterteppe av Else
Marie Jakobsen, i tillegg til skulpturer av Ingun
Dahlin. Vi må jo også selvfølgelig nevne Kjell
Nupen sin glasskunst som kom på plass i 2013,
mye pga. Reidun sitt flotte arbeid. Vi takker
henne for hennes fantastiske engasjement, og
kunstinteresse.

Tradisjonen tro ble det konsert med Unge &
Lovende fra Langhaugen på torsdagen. Vi fikk
besøk av en hel gjeng fra musikkskolen på
Landås. Det ble en fin anledning for elevene til
å vise sine ferdigheter, og få mer fokus på hva
de holder på med. Fredagen ble det mer jazz
for Kulturfest sitt publikum. Carsten Dyngeland
trio og Helge Haukås stod på plakaten. Trioen
består av Dyngeland på flygel, Sigurd Ulveseth
på kontrabass og Ole Ludvik Krüger på trommer.
Haukås spiller trompet og synger. Dyngeland
kaller seg selv en jazzkantor, og viste virkelig hva
det betyr denne kvelden. Virkelig god stemning,
og masse god musikk.
Herborg Kråkevik og Eyvind Skeie
Lørdag kom Herborg Kråkevik for å lage show
for oss. Hun hadde med seg Helge Lilletvedt på
flygel. Kråkevik sang flere av sine kjente sanger,
og fortalte historier fra sin lange og innholdsrike
karriere.
Kulturfest ble i år
utvidet
med
en
ekstra dag. Eyvind
Skeie kom til oss
på søndagen for
å snakke om og
synge sine salmer.
Han hadde med seg
vårt eget kor Colla
Voce. Det ble en
ærbødig avslutning
på festivaluken, med
mange fine salmer av
Skeie.
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Olsvikutstillingen
Olsvikutstillingen var selvfølgelig også en
stor del av årets Kulturfest. Den var åpen i
underetasjen hele uken, til og med lørdag 23.
oktober. Rommene var fylt av kunst fra hele
landet. Vi hadde med oss 13 kunstnere i år, i alt
fra brukskunst til malerier og tekstiler. To dager
kom det også en ekstra overraskelse for de
som tilfeldigvis var nede i kunstutstillingen, hvor
Ingeborg Tveit (som også var med på torsdagen)
dukket opp med nydelig fløytespill.
Komitéen er allerede i gang med forberedelser til
neste år, og de gleder seg masse. Vi håper vi ser
deg neste år også! Dersom du har lyst til å støtte
Kulturfest i mellomtiden, er det muligheter for det
ved å Vippse til 691843. Komitéen oppfordrer
også til å følge med på Facebook og Instagram
for oppdateringer. Velkommen til Kulturfest
2022!
Tekst: Gro Renate Rostrup
Foto: Frode Lærk Thorsen

Wolfgang Plagge til Kulturfest
– Oi, det er mange. Det var et kult spørsmål,
det må jeg tenke litt på, for det er mange
som utmerker seg. Jo, det var om bord i en
sovjetisk ubåt. Det var en ubåt som var en
museumsgjenstand, som nå ligger til kai. Den
var bygget på tidlig 80-tallet. Smal, trang liten
greie. Den lå i vannskorpen, men selv da kjentes
det klaustrofobisk ut. Å spille Tsjajkovskij i den
der, det var helt surrealistisk. Det var en enorm
lyd. Selv om den lå over vannet, så kjente jeg
et trykk nedi der. Jeg har aldri spilt Tsjajkovskij
så fort.
– Hvem er den gøyeste personen du har møtt?

Mandag 18. oktober gjorde Kulturfest klart
til å ta imot selveste Wolfgang Plagge.
Han begynte å spille piano som 4-åring, og
debuterte foran Kong Olav og (den gang)
kronprinsesse Sonja da han var 12 år. Da
han var 10 ga han ut et album hvor han tolket
forskjellige komponister. Diskografien hans
er lang, og hoveddelen består av klaverog kammermusikk. I dag er han 61 år, og
jobber 50% på Norges Musikkhøgskole som
professor innen klaver, akkompagnement,
gitar og akkordeon.
Jeg var så heldig at jeg fikk med meg litt av
lydsjekken og øving før dørene ble åpnet til
musikkforedraget. Plagge satt ved flygelet og
så alle andre steder enn på tangentene. Det
er tydelig at musikken ligger i hodet hans, og i
kroppen, helt ut til fingertuppene. Vi er bare noen
få i rommet, men det føles som om det er noe
viktig som skjer.
Kl. 19.00 har publikum kommet, og sitter spent og
venter. Plagge kommer inn på scenen, og setter
seg ved flygelet igjen. De som har tatt turen opp
til Olsvik kirke i kveld skaper en god stemning
for gjesten. Plagge starter med å snakke om
referanser mellom musikk og ting eller situasjoner
vi husker: Grieg sin Dovregubben, Beethoven
sin Skjebnesymfoni, helt til Star Wars’ temasang.
Han sier at musikken har klart å bygge en bro
mellom mennesker i alle tider, selv i pandemien
som vi nettopp har vært igjennom. – Vi blir
grepet av musikken. Vi behøver ikke begripe for
å bli grepet, eller beveget, sier han. – Musikken
er et speilbilde på menneskets språk.
– Du må fortelle mer om din ungarske lærer
György S. Ligeti. Det gikk jo kaldt nedover
ryggen min da du spilte hans stykke.
– Som jeg sa i foredraget, så har han skrevet
mye musikk, og den vi kjenner best er nok det
han skrev til Stanley Kubrick sine filmer; The
Shining, Eyes Wide Shut og 2001: A Space

Odyssey. Man får absolutt bilder i hodet med
én gang når man hører hans musikk. Han har
et veldig grafisk notebilde, og det kjenner man
igjen. Det drastiske musikkspråket han har er
veldig forståelig med tanke på hvilket liv han har
hatt.
– Hva inspirerer deg?
– Det meste, egentlig. Jeg er veldig inspirert
av dialogsituasjonen. Det skal gå an å høre
en dialogsituasjon i musikk. Det kan foregå i
forskjellige nivåer. Hvis man for eksempel har
en referanse til Kubrick, så vil den referansen
slå inn når man kjenner igjen måten Ligeti lager
musikken på. Eller det kan være en personlig
opplevelse. For eksempel at man hører et
bestemt stykke, en bestemt sang, i en gitt
situasjon, og så vil det generere bilder når man
hører den sangen igjen. Kommunikasjon på alle
plan er det jeg alltid søker. Ikke alltid det jeg
finner, men jeg forsøker i alle fall.
– Hva hører du på når du sitter hjemme og skal
slappe av?

– Kong Harald har vært veldig morsom. Men jeg
har møtt fryktelig mange humoristiske personer.
Jeg har jobbet mye sammen med Ingrid Bjørnov.
Det er jo en åpenbaring, altså. Jeg tror jeg
stemmer for henne. Hun har en enestående
blanding av veldig dypt alvor og en humor som
kan vippe deg totalt av pinnen, også der du tror
du er forberedt.
– Vet du hvor mye musikk du har i hodet? Du har
jo ikke et eneste noteark med deg.
– Jeg kan ikke noter! Neida. Det er en teknikk
jeg har lært meg tidlig. Da andre ungdommer
leste krimbøker, leste jeg partitur. Så jeg har lest
partitur siden jeg var ganske liten. Så jeg har
et forhold til å tilnærme meg notebilder uten å
spille. Det går ganske fort.
Wolfgang Plagge er en person full av musikk,
både i hodet sitt, og i latteren, som sitter løst.
Han har mye kunnskap om musikkhistorie
og hvordan man skal lage god stemning. Det
anbefales på det sterkeste å få med seg et
foredrag med denne flotte og interessante
mannen, hvis muligheten er der.
Tekst og foto: Gro Renate Rostrup

– Det er masse. Hvis jeg virkelig skal slappe av,
så hender at jeg faktisk ikke hører på noe, men
ser på noe. Jeg kan se på alt. Jeg har en svakhet
for NCIS, og da spesielt New Orleans-serien. Det
er nok fordi jeg er glad i den byen. Og så elsker
jeg å lese. Jeg leker mye med ungene mine,
det syns jeg er veldig morsomt. Jeg får fryktelig
mye igjen for å leke med ungene, de kommer
med sånne åpenbaringsaktige vinklinger på ting
som jeg aldri har drømt om. Det er i seg selv
veldig underholdende. Jeg har også mange
flotte samtaler med konen min. Hun jobber som
sykehjemsprest, og møter mange skjebner. Og
så liker jeg å følge ungene på fotballen. Liker
veldig godt å høre på min kone som brøler til
dommeren – spesielt siden hun er prest.
– Hvor er det kuleste stedet du har spilt?
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Nå møtes vi
Endelig. Der er du! Så godt. Jeg har sett frem
til å møte flokken min, mine nære, kjente og
kjære på skikkelig nært hold igjen, ikke bare
digitalt og på avstand. Kanskje få sitte samlet
rundt bordet i fellesskap med flere i måltid
og god prat. Eller feire våre fødselsdager i
samme rom inne, ikke bare ute. Kanskje en
gudstjeneste, adventssamling, konsert eller
salmekveld i kirken. Kjempebra at vi kan
møtes.
Advent og julehøytid inviterer oss til å tenne
lys. Under årets gode Kulturfest i Olsvik fikk jeg
være med på en givende salmekveld med Colla
Voce, kantor Rune J. Klevberg og Eyvind Skeie.
Du vet, han som skrev Portveien 2 og Sesam
stasjon, Visst skal våren komme, Sommerlandet
og Nå er den hellige time. Du har kanskje sunget
med på Morgendagens søsken og den aktuelle
adventssalmen Tenn lys!, nr. 25 i Salmeboken.
Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord,
den blanke himmelstjerne der vi og alle bor.

Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes …
Ja til god forvaltning, gode gjetere og nær
omsorg for jordkloden og for alle som bor her.
Skeie skrev dette allerede i 1988 – så gode ting
kan skje.
Tenn lys! To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter
og dem som trøster dem.
Tenk bare på det siste året vårt: alle utfordringene,
alle menneskene som har vist omsorg og bygget
bro i pandemien, alle flyktningene, alle som
gråter og dem som trøster og bærer andre. Nå
trenger vi å møtes på nytt.
Tenn lys! Tre lys skal flamme for alle som må sloss
for rettferd og for frihet. De trenger hjelp fra oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.

Min salme

Teksten til denne salmen er i utgangspunktet
diktet Julekveld av Jakob Sande, skrevet i 1931,
som ble trykket i juleheftet Jul i Sunnfjord samme
år. Et paradoks er at teksten til denne salmen
ble skrevet en sommerdag, en dag langt fra jul
og vinter. Kanskje det er derfor teksten passer
så bra til den vestlandske julekvelden? Dette
julediktet gir kanskje uttrykk for en lengsel?
For når vi står oppi det, i desember, er det lite
lengsel å spore. Det er alltid så utrolig mye
forventninger knyttet til jul og julefeiringen, og
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Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.
Ett og ett menneske kan møtes. Millioner
kjemper i fortvilelse. Det er lett å miste motet i
den harde hverdagen. De trenger hjelp og møte
med oss.
Tenn lys! Nå stråler alle de fire lys for Ham som
elsker alt som lever, hver løve og hvert lam. Tenn
lys for himmelkongen som gjeterflokken så! Nå
møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.
Det er dette tiden vår nå handler om. Gud vår
Skaper, som elsker alt som lever, bygger
broen i Jesus Kristus. Vi feirer jo Christmas,
fødselsdag for ”barnet lagt på strå”, både inne
og ute. Nå møtes jord og himmel. Kos deg og gi
rom for gode møter i denne tid. La oss unne de
andre og sørge for at noen flere får hjelp og kan
holde motet oppe når de møter oss. Velsignet
julehøytid til deg og alle dine.
Tekst: Gunnar Kolaas

Skann QR-koden
for å lytte til salmen.

Jeg har aldri et stort ønske om en
hvit jul. For min del er det noe helt
annet som får meg i julestemning,
eller lar jeg meg finne juleroen,
om du vil.
Det er de tente lysene i alle husene
jeg kjører forbi, eller kan se fra
stuen min på julaften. Når alle er
inne, alle er ferdig med julekav
og juleforberedelser. Hovedveien
er bortimot tom, og man kan ane
gleden i husene rundt. Familier som
ikke har sett hverandre på lenge
samles, og hus blir fylt med lys og
varme. Det lyser i stille grender har
blitt en slags oppsummering for meg om hva
jul er. Stille nabolag, med hus fulle av lys, med
glede, med sang.

andakt

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusene barnehender
mot himmelen ljosa held.
Og glade med song dei
helsar sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vasall stall.
Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.
noen mennesker er lei jul allerede før advent.
Hvem er det som skaper disse forventingene?
Hva står i veien for at du finner din julefred?
Det kan være greit å minne seg selv på at det
blir jul hvert år, uansett hvor mye eller lite man
gjør ut av det. Fra tid til annen like før julaften
dukker som regel følgende spøk opp i min
feed på sosiale medier: «Til alle som vasker og
gnikker hus fra topp til tå: Det er Jesusbarnet
som kommer, ikke Mattilsynet.» Jeg kjenner
meg sånn igjen. I jaget etter å oppfylle en idealjul, taper en fokus på kjernen, hva julen egentlig
handler om: Gud sønn, født i en stall, for oss
mennesker, som den største gaven vi noen gang
kan få.
Tekst: Eva G. Stokke-Zahl

Der song dei for første gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen,
som alltid er ung og ny,
den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt
Om barnet, Guds Son, vår sonar,
som døden for evig batt.

Gospelnight
Det er en god stund siden det sist ble
arrangert gospelkveld i Olsvik Kirke. På tidlig
2000-tallet var det TenSing som tok initiativet.
I år var det Thomas Frøysland Thorkildsen.
– Jeg ville skape et fellesskap mellom korene i
menigheten. Bygge opp noe med unge voksne,
sier Thomas. Han er også aktiv i St. Jakob
i sentrum, og sier at de har slike arrangement
stadig vekk. Så inspirasjonen kom absolutt
derfra. – Uansett om man synger, spiller et
instrument eller er på teknikksiden, så har man
en felles forståelse for å skape noe i kirken»
Thomas begynte med å samle folk som ville
være med på planleggingen, og å faktisk
gjennomføre en slik kveld. En komité ble kjapt
samlet, og diskusjonen var aktiv om hva korene
kunne synge, og hvordan kvelden skulle gå.
Repertoaret endte opp med å inneholde både
gospel-låter som Joyful, joyful, energiske

Colla Voce var et av korene som deltok denne kvelden.

lovsanger som Open the eyes of my heart, Lord,
og mer rolige lovsanger som Så ser du meg.
Korene som var med denne kvelden var Olsvik
Allstars, TenSing og Colla Voce. Husbandet
var sammensatt spesielt for denne kvelden, og
bestod av Sven-Ove Rostrup (tangenter), Espen
Furdal (gitar), Thomas Thorkildsen (trommer) og
Christer van der Meeren (bass og kapellmester).
De hadde med seg Anette Hermansen og Marte
Kjørlaug som forsangere. Guttorm Midlang var
konferansier, og han geleidet menigheten trygt
gjennom kvelden. Alle korene ble samlet midt i
programmet til et superkor for å fremføre Psalm
34. Stemningen var på topp, og det var både
klapping og synging fra publikum. – Bandet koste
seg veldig, sier Thomas, når jeg prater med han
etter at kvelden er vel gjennomført. – Det var god
stemning, og kjekt å se at folk koste seg.
Tidligere sokneprest Gunnar Kolaas var tilbake

i kirkerommet vårt, og han hadde en liten
gjesteopptreden hvor han snakket om fellesskap
og at vi endelig kan være sammen igjen. Etter
all syngingen og pratingen var over, ble det en
liten samling i underetasjen med gode kaker
fra Colla Voce og en artig Kahoot fra TenSing.
Det ble også tid til samtaler, og en liten appell
fra Torbjørn Andersen (Colla Voce) hvor han
inviterte alle sangglade til å bli med i koret, som
har øving hver mandag kl. 19:30.
Gospelnight-komitéen, som består av Thomas
F. Thorkildsen, Espen Furdal, Guttorm Midlang,
Magnus M. Kluck, Matias M. Villanger, Torbjørn
Andersen og undertegnede, vil takke for en
koselig kveld med håp om gjentagelse en gang
i 2022.
Tekst: Gro Renate Rostrup
Foto: Frode Lærk Thorsen

Thomas tok initiativ til Gospelnight denne gangen.

Vær glad i den nasen du har
litt frukt til oss. Det var kaffe og te, og vi sang
selvfølgelig for maten. Denne gangen var det
Janet, Karina, Else, Berit og Marit som ordnet
opp. De fortalte at de gjorde alt: sette frem bord,
dekke på og pynte, lage mat, kaffe og te, kjøpe
inn gevinster og rydde opp etter at arrangementet
var ferdig. De arbeider som frivillige og stortrives
med det! Berit sa også at det var mye som skulle
gjøres, og at de trengte flere frivillige. Hvis noen
som leser dette kunne tenke seg å hjelpe til, ta
kontakt med Brith.
  
Et fast innslag i formiddagstreffene er utlodning
med gevinster. Denne gangen var det stearinlys
og servietter, kaffe, blomster, sjokolade, lefser,
håndsåper, kjeks og syltetøy. Slikt som alle har
bruk for.

Torsdag 2. september ble det arrangert
formiddagstreff i Olsvik kirke. Ivar Medaas
var temaet, og menighetsbladet var til stede.
  
Det er Brith Barsnes Bjordal som i dag har
ansvaret for formiddagstreffet, og det var
også hun som ledet arrangementet for oss
denne dagen. Brith ønsker at når folk er på
formiddagstreffet, så skal de legge vonde tanker
og bekymringer fra seg hjemme. Dette skal være
en hyggelig stund.
Ivar Medaas
Brith begynte med å takke alle de som hadde tatt
turen til kirken denne dagen, og de var mange!
Vel 60 mennesker hadde kommet for å høre Jan
Spurkeland fortelle om Ivar Medaas og spille noe
av musikken hans. Men aller først ville Brith dele
et dikt av Einar Skjæraasen med oss. Diktet het
«Slutt på sommeren». Hun sa at når hun leste
dette diktet, så valgte hun å være glad, for det er
noe som hun, og alle andre mennesker, kunne
bestemme selv. Og med det gav hun ordet til
Jan.
Jan fortalte at fra 1957 til 1960 reiste han rundt
i hele landet og spilte sammen med sin fetter
Kjartan Spurkeland og Ivar Medaas i gruppen
Trio Intim. På repertoaret stod både Elvis og
Ivars egne komposisjoner.
På formiddagstreffet hadde Jan med seg en
spiller som han spilte av musikk fra, og han spilte
gitar og sang Dar kjem Dampen. De fremmøtte
kunne sin Ivar og trengte ikke teksten på veggen
– alle sang med på refrengene.
Jan fortalte at Ivar hele tiden improviserte da
han stod på scenen, og det var ikke sikkert at
det trioen hadde øvd på var det han spilte når
det var publikum til stede. Dette kunne nok være
forvirrende for de andre, men slik var det.
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Ivar hadde store talenter som humorist, og det
var hardingfele som var hovedinstrumentet
hans. Jan spilte Jeg hadde engang en båt, og
nok en gang viste de som hadde funnet veien
til kirkekjelleren i dag at dette var godt kjent for
dem – det ble igjen allsang.
Ivar traff en dame som het Ellen i Bergen.
De ble et par, og også hun stod på scenen, til
stor suksess. Jens Book-Jenssen fikk alle med
på Norgesturné, og dette ble svært vellykket. En
gang de var på dans traff de Kari, og da ble Ellen
byttet ut. Kari ble Ivars kone, og dette var starten
på et langt ekteskap.
Ivar beholdt striledialekten sin hele tiden, selv
om folk fra Oslo gjorde narr av ham på grunn av
det. Han var opptatt av Jacob Sande. I en lengre
periode var han fast ansatt på en stor revyscene
i Oslo, og spilte blant annet med Wenche
Myhre. Sangen Hestehandlere ble stemt inn i
Ønskekonserten på NRK Radio. Ivar og Kari
sang Ver glad i den nasen du har – en sang
undertegnede dessverre noterer er høyaktuell
i våre dager, hvor plastiske operasjoner er blitt
ganske vanlig.
Etter en tid fikk Ivar slag, og havnet i rullestol på
sykehjem. Nå kunne han verken synge eller
spille mer. Jan besøkte ham to dager før han
døde, og da forstod han at Ivar var humorist til
det siste og forsøkte å få ham til å le og å ha
det kjekt.
  
Vi fikk også vite at Bård Ose i NRK i Bergen
har lagt ned et stort arbeid med å samle alle
innspillingene og avisutklipp om Ivars tid som
artist. Ivar prøvde seg også som skuespiller, og
spilte inn noen filmer.
Litt mat
Denne
torsdagen
hadde
damene
på
kjøkkenet smurt snitter og lefse og skjært opp

Kirkeskyss
Vi må nevne det uvurderlige arbeidet til Olaf og
Ingebrigt i menigheten. Hvis noen har lyst til å
være med på formiddagstreffet, men ikke klarer
å gå selv opp bakkene til kirken, og kanskje ikke
har egen bil og ikke har råd til drosje, så kan de
ringe til Brith (905 24 773), og da kjører de og
henter dem ved døren hjemme, kjører opp til
kirken, og kjører dem hjem igjen etterpå.
– Ring Brith, sier Ingebrigt til menighetsbladet,
– Brith ordner alt, alle får være med!
Andakt
Vi fikk også tid til en liten andakt, denne gangen
med vår diakon Heidi Merete Baird.
Hun fortalte at denne sommeren hadde hun
og mannen tatt med familien til Finnmark. Det
var godt og varmt vær, men som vi vet er det
ikke høye badetemperaturer der oppe. Så de
gikk forsiktig uti vannet. Hun sa at for noen
mennesker kommer troen gradvis. Først leser
de et menighetsblad, går uti vannet til anklene,
hører på en gudstjeneste på radio, går videre
uti til knærne, møter opp på en konsert i kirken,
før de langt om lenge legger på svøm, tar imot
Jesus. Slik er det for noen, sa hun, og vi fikk alle
noe å tenke på.
Før Jan takket for seg og reiste videre, spurte jeg
ham om hvordan han opplevde det å besøke oss
og hvordan dette hadde vært for ham.
– Det var hyggelig for meg å være sammen med
dere i dag, sa han. – Folk var interesserte i det
jeg hadde å si, og de sang med i refrengene. Alle
her har et forhold til Ivar. Alt i alt svært kjekt!
Til slutt sa Brith at hun trengte flere frivillige, hun
også. Det er mye som skal gjøres og ordnes for
formiddagstreffene, hun ber om at flere melder
seg for å hjelpe til. Ønsker du å gjøre andre
glade med meningsfylt arbeid, ta kontakt!
Tekst: Randi Magnussen
Foto: Spurkeland/Medaas

Det er advent og vi har
allerede begynt et nytt
kirkeår.
Menighetsrådet ønsker å
takke for året som har gått.
Takk til alle frivillige som
også i år har vært med i
de mange ulike tjenester
og oppgaver. Vi er takknemlige for alle som
vil være med i arbeidet som gjøres blant unge
og eldre. Gjennom det frivillige arbeidet blir en
kjent med nye mennesker og deres tilknytning
til kirken. Ja, en blir kjent med det kirken står
for. Olsvik menighet vil i de to kommende
år sette ekstra søkelys på hvordan vi bør

organisere det frivillige arbeidet, slik at enda
flere skal se muligheten det gir til en selv og
fellesskapet. Vi har en fin stab av ansatte,
men de kan ikke rekke over alt. Menighetens
virksomheter består jo av alle som deltar. Det
fine er at alle frivillige som vil, kan være med.
Vi ønsker flere velkommen!
Menighetsrådet retter også en varm takk til alle
de ansatte. Pandemien har preget dette året
også. Takk til det dere har bidratt med, på tross
av de komplikasjoner smittefaren har ført med
seg.
Vi har heldigvis kunnet gå inn i en noe mer
normal hverdag. Men samtidig blir vi minnet om
at denne normalen faktisk heller ikke er uten

Lederens hjørne ved
menighetsrådsleder Arthur Pilskog
problemer og utfordringer. Tankevekkende. Vi
er spente på hva 2022 vil bringe.
Vi kan legge alt frem for Gud i bønn. Be om at
vi kan tjene og virke slik han vil. At Gud hjelper
oss igjennom de utfordringer året vil bringe. Vi
stoler på at hans ord og velsignelse vil glede
og trøste oss både som enkeltmenneske, og
som menighet i dagene som kommer.
Vi ønsker hverandre en riktig god og fredfull jul.

Velkommen til julefest 8. januar
Snart er et år omme, men ikke før vi får feire
en fin adventstid og julehøytid.
Formiddagstreffet har vært stengt kun to ganger
pga. pandemien, men det har vært et annerledes
år for oss frivillige og de fremmøtte.
Noen ganger har formiddagstreffet vært i
kirkerommet med to meters avstand, mat servert
porsjonsvis og innpakket fra Safari Catering.
Men nå i høst har vi endelig kunnet ønske
velkommen tilbake til kirkekjelleren, og i oktober
var 70 personer samlet.
Frivillige gjør en kjempeinnsats. Vi stiller tidlig
morgen og begynner på kjøkkenet, dekker bord,
og smører 150 skiver med godt pålegg. Tar med
hjemmebakte kaker og koker kaffe. En travel,
travel oppgave, men så kjekt når vi ser resultatet
av det vi gjør.
Vi har hatt godt og variert program. Vi har blitt
kjent med Elias Blix, og fått kåseri om Ivar
Medaas (som du kan lese om på forrige side).
Sykepleier Tor Engevik tok oss med på trening
og latter. Aktivitør Linda Syslak og frivillig
Agnethe Mikkelsen tok oss gjennom «Alternativ
rute», hvor de fremmøtte ble med på å lage
historier av å se sammen på et maleri. De skulle
fortelle hva de tenkte og trodde. Hvorfor hadde
noen malt akkurat det bildet? Det må bare
oppleves. Engasjerte deltakere og et fantastisk
program for alle aldersgrupper.
Siste samling i år blir 2. desember, hvor vi får
besøk av både Forum Mannskor og Bergen
Seniorkor. Det blir adventskonsert i kirkerommet
før vi går ned til risengrynsgrøt og avslutning ved
Gerd Kongshavn, som deler en fortelling med
oss.
Vi fortsetter i januar og begynner året med den
tradisjonelle julefesten for voksne lørdag 8.
januar kl. 12.00–15.00. Her kan vi by på snitter

og iskake, og vi får besøk av koret Colla Voce
og tidligere sokneprest Gunnar Kolaas. Som
vanlig leder Triade festen og gangen rundt
juletreet. Pris kr. 250. Påmelding innen 5. januar
til kontoret (55 30 81 70) eller Brith (905 24 773).

Trenger du skyss? Ta kontakt på samme nr. som
påmelding. Hjertelig velkommen!
Tekst og foto: Brith B. Bjordal
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Velkommen til staben, Eva!

På begynnelsen av 2000-tallet var Eva G.
Stokke-Zahl konfirmant i Olsvik kirke, med
Sven-Ove Rostrup som leder. Nå har kirken
ansatt henne som kateket i et vikariat for
Sven-Ove i to år. Det er alltid en glede at en
av menigheten sine vender tilbake.
Eva forteller at hun er utdannet sosialantropolog,
og hun har studert pedagogikk, religion,
kristendom og kirkelig undervisning ved UiB,
NLA og MF. Utdannelsen hennes som kateket
ble godkjent i sommer. Dessuten har hun giftet
seg og fått to barn. Det er visst utrolig hva hun
rekker over!
Musikk, musikk!
Hun spiller ikke selv noe instrument, og driver
ikke med sang, men hun liker å snakke med
andre mennesker om musikk. Hun liker at andre
sier til henne hva slags musikk de liker, og hva
de opplever når de hører dette. Hun lytter også
gjerne på yngre mennesker om hva de liker av
musikk. Hun synes Ten Sing er gøy, og siden hun
selv var med i TenSing da hun var konfirmant,
forstår hun de unges begeistring godt.
Selv liker hun best jazz og electronica, og hun
liker å gå på konserter. I sommer var hun på
Moldejazz, og hadde gode opplevelser med Ellen
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Andrea Wang trio og Ola Kvernbergs prosjekt
SteamDome. Disse kom til kulturhuset i Bergen
senere i høst, og da benyttet hun anledningen til
å høre dem igjen.
Serier
Når hun vil underholdes, liker hun å se på serier.
Hun forteller at hun nok har sett flere serier enn
den gjennomsnittlige nordmann. I tillegg har hun
en liste med dokumentarer som hun planlegger
å se. For å se dokumentarer må man ha et visst
overskudd, forteller hun. Derfor blir det gjerne til
at hun ser lett action i stedet.
Bibel og salmer
Eva har ikke noen favorittsalme, men liker at
salmene fyller ut temaene som gudstjenestene
har. Det er viktig at salmene følger kirkeåret,
mener hun.
Da menighetsbladet spør henne om et bibelvers
hun liker godt, svarer hun kjapt 1. Kor 13,13: «Så
blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten.» Hun er
nok ikke alene om å være glad i dette bibelverset.
Nye oppgaver
Hun skal være vikar for Sven Ove i to år. Til
nå har arbeidsoppgavene vært å fylle det som

allerede var planlagt, men hun håper på sikt å
få mulighet til å videreutvikle og tenke nytt om
menighetens arbeid for barn og unge.
– Covid-19 kan ha endret noe, så her er det
viktig å tenke nytt, sier hun. Hun har permisjon
fra en tilsvarende stilling i Nygård og Laksevåg.
– Det er fint med nye utfordringer og å jobbe i en
større stab, mener hun.
Hun har et engasjement for ungdom, men
ønsker at alle mennesker skal få finne sin plass i
menigheten. Det er viktig at alle blir sett.
Gutten hennes spiller fotball, og hun forteller
at ungenes fritidsaktiviteter prioriteres. Derfor
er det litt begrenset hva hun rekker over selv
av hobbyer og interesser, utenom seriene
og musikken. Men som vi alle vet; det er
ingen som rekker over alt man ønsker seg.
Fremover er Eva ansvarlig for julevandringen
som kirken arrangerer for barnehagene i
nærområdet. De skal også ha et juleverksted på
superonsdag 1. desember kl. 17.00. Da skal de
lage noe som barnehagebarn kan klare å være
med på. Meld deg på til Eva på es459@kirken.no
om du vil være med!
Tekst: Randi Magnussen
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl
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Din gave hjelper oss å skape trygge møteplasser hvor barn og unge kan oppleve
fellesskap og mestring, og bli kjent med
kirkens budskap.

Diakoni er kirkens omsorg i praksis. Vår diakon,
Heidi Merete, jobber for at mennesker kan få
hjelp i ensomhet og sorg, og at vi kan skape
møteplasser og ivareta mennesker i menigheten
på en god måte.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Barnekor
Kulturskole
Superonsdag
Babysang
Dåpshilsener
Julevandring

• Utdeling av
«Min kirkebok»
• Tårnagenter
• Lys Våken
• Helt 1. klasses

Formiddagstreff for eldre
Besøk og gudstjenester på sykehjem
Besøkstjeneste og hjemmebesøk
Sorggruppe og annet sorgarbeid
Samtaler, f.eks. Kirkebenken

Ved å støtte oss bidrar du til at vi kan fortsette
med mye annet vi er stolt av.
•
•
•
•
•
•

Menighetsbladet
Kulturfest
Konsertarbeid
Alpha-kurs
Temakvelder
Utstyring av kirkekjelleren til glede for alle
brukere og leietakere

TAKK FOR AT DU VIL HJELPE OSS Å DRIVE VÅRT GODE ARBEID
MED AKTIVITETER FOR ALLE ALDRE!
OLSVIK-KIRKE.NO/GAVE

Viktige stillinger
Vi har blant annet lønnsansvar for
50 % menighetsdiakon og 30 %
stilling innen trosopplæring, totalt ca.
660 000 kr årlig.
Avhengig av givere
Menigheten får noe offentlig støtte
til aktiviteter knyttet til barn og unge,
men må selv finansiere det meste

av andre aktiviteter. Vi er derfor
avhengige av givere som deg for å
kunne drive aktivitetene.
Ditt bidrag teller!
Din gave gjør at vi kan fortsette med
disse og andre aktiviteter.
Tusen takk for gaven du gir!

Godvik

Vi kan hjelpe til med
rådgivning og tilrettelegging ved
begravelser og bisettelser.

07-23

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

Kan du hjelpe et barn eller en
ungdom som har det vanskelig?
Nå er det behov for flere
fosterhjem i ditt nærområde.
Den norske kirke samarbeider
med Fosterhjemstjenesten i Bergen
om å finne fosterhjem.
Mer informasjon om fosterhjem på

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

fosterhjem.no
Illustrasjonsfoto

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 (permisjon)

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

Alva Hjorth Sæle
Lea Forthun Lorentzen
Ulrik Langø Maurset
Hanne Rosberg Kristiansen, Bønes kirke
Emilie Østrem-Braastad, Haakonsvern kirke
Emilian Havre Gaustad, Laksevåg kirke
Casper Drotningsvik Knapskaug
Edvard Løtvedt
Cornelia Hagenes Aadnekvam, Laksevåg kirke
Aria Hasle-Hoff
Emina Hasle-Hoff
Ida Johnsen Aalen
Amalie Duesund Kahrs
Kaia Alexandra Johannessen Ødegaard
Marius Myksvoll Aase
Emrik Kuven
Isak Espeland Einen
Ask Hanevik-Arntzen, Laksevåg kirke
Ellinor Louise Ølnes
Magnus Gjengedal
Vilde Marie Robberstad, Skjold kirke
Oliver Steen Lyngbø, Loddefjord kirke
Aksel Rønvåg Vevang, Loddefjord kirke

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

Nora Ellinor Polden, Nygård kirke
Markus Dahl Kvinge
Kasper Casetto Hauge
Jonas Heggø Skauge

døde
Sølvi Margaret Nilsen
Anne Elise Stubsve
Birger Stusvik Ora
Kjell Sandal
Vigdis Djupevik
Elin Christoffersen
Turid Lundgaard
Ansgar Sunde
Jakob Hestad
Jan Inge Thunes
Bjørnhild Pettersen
Marit Unni Myking
Ingrid Venke Hatvik
Rosa Birgitte Landaas Haugland
Bjørg Krabbedal
Ågot Kvalheim
Eldri Storhaug

offer
August
28. Menighetens arbeid
29. Olsvik Tensing		

7357,95
5021,52

September
05. Misjonspr.: Nådehjemmet
12. Sjømannskirken		
19. KFUK-KFUM Speiderne
26. Menighetens arbeid

4 235,50
6003,57
3772,54
2474,45

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.

21. nov. Kristi kongedag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Takkoffer til
Menighetens misjonsprosjekt.

25. des. Juledag kl. 12.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Takkoffer til
Normisjon.

28. nov. 1. søndag i advent kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Takkoffer til
Norsk Søndagsskoleforbund.

31. des. Nyttårsaften kl. 23.15.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Takkoffer til
Menighetens arbeid.

5. des. 2. søndag i advent kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Takkoffer til
Menighetens arbeid.

9. jan. 2. søndag i åpenbaringstiden kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager.

12. des. 3. søndag i advent kl. 19.00.
Lysmesse ved Martin Hunsager. Takkoffer til
Olsvik TenSing.
19. des. 4. søndag i advent kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Takkoffer til
Menighetens arbeid.
24. des. Julaften kl. 14.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Takkoffer til
Kirkens Nødhjelp.
24. des. Julaften kl. 16.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Takkoffer til
Kirkens Bymisjon.

16. jan. 3. søn. i åpenbaringstiden kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
23. jan. 4. søn. i åpenbaringstiden kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager.
30. jan. 5. søn. i åpenbaringstiden kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
6. feb. 6. søndag i åpenbaringstiden kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager.
13. feb. Såmannssøndag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.

Strømmer av nåde
Til inspirasjon, oppbyggelse
og lærdom ønsker jeg å
anbefale to utrolige bøker
vi har lest hjemme hos oss:
«Strømmer av nåde – å bli
et folk som velsigner» og
«Velsignelsens vei – Guds
nærvær og hensikt». Begge
skrevet av Roy Godwin
og leses gjerne i den
rekkefølgen.
I bøkene blir vi kjent med Ffald
y Brenin, et kristent retreatsenter i Wales, et såkalt «thin
place» hvor himmelriket og Den
hellige ånd virker sterkt. Blinde
ser, lamme går, døve hører,
noen har sterke og personlige
møter med Jesus, og andre
får i et øyeblikk åpenbart av
Gud en dyp forståelse av Ham

og kommer til tro.
Videre virker dette
avsidesliggende
området langt ut
på
landsbygden
i Wales å være
spiren for oppvåkninger over hele
verden.
Den første boken, «Strømmer
av nåde» (The Grace Outpouring), forteller i stor grad
om historien til Ffald y Brenin
– om hvordan ekteparet Roy
(forfatteren) og Daphne, tross
ganske mye, overtok senteret
og opplevde Guds ledelse i
hvordan de skulle utvikle det.
Boken forteller også mange
historier om helbredelser og
andre mirakler som stadig skjer
der.
Den andre boken, «Velsignelsens vei» (The Way of
Blessing), fortsetter å fortelle
om mye av Den hellige ånds
virke i Ffald y Brenin og ut
derfra til hele verden, men går
også for alvor inn i kjernen i

anbefaling

det de driver med: Velsignelse.
Roy snakker om velsignelsens
kraft, og at vi som kristne er
gitt autoritet til å velsigne i
Jesu navn. Ikke til å be Gud
om velsignelse, slik refleksen
for mange av oss er – «Gud,
jeg ber om at du velsigner
sånn og sånn» – men til å ta
styringen og velsigne selv:
«Jeg velsigner deg i Jesu navn
slik at …». Videre snakker han
om at vi skal velsigne både
personer, fellesskap, lokalsamfunn, bygninger og til og
med landområder. Boken deler
mange historier av de utrolige
følgene mange har opplevd av
å begynne med å velsigne på
denne måten.
Jeg er i alle fall inspirert til å
ta noen «velsignelsesturer»
rundt i Olsvik! Jeg kan varmt
anbefale dem. De har vært
svært oppbyggelige for meg, i
alle fall!

Tekst: Christer van der Meeren

20. feb. Kristi forklarelsesdag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager.
27. feb. Fastelavn kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
6. mars. 1. søndag i fastetiden kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager.
13. mars. 2. søndag i fastetiden kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
20. mars. 3. søndag i fastetiden kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager.
27. mars. Maria budskapsdag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
3. april. 4. søndag i fastetiden kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager.
10. april. Palmesøndag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager.
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Det skjer i din kirke
– med forbehold om endringer. Du finner alltid oppdatert informasjon på olsvik-kirke.no

Juletrefest for familier

Søndag 9. januar blir det juletrefest for
familier i Olsvik kirke. Det hele starter med
familiegudstjeneste kl. 11.00, før vi fortsetter med
juletregang og moro for barna i kjelleren. Alle er
velkommen og arrangementet er gratis.

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 TenSing (14–18 år)

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

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. 18.15-18.30.

Julefest for voksne

Vi ønsker velkommen til den tradisjonelle
julefesten for voksne lørdag 8. januar kl. 12.00–
15.00. Vi byr på snitter og iskake, og får besøk
av koret Colla Voce og tidligere sokneprest
Gunnar Kolaas. Som vanlig leder Triade
festen og gangen rundt juletreet. Pris kr. 250.
Påmelding innen 5. januar til kontoret (55 30 81
70) eller Brith (905 24 773). Trenger du skyss?
Ta kontakt på samme nr. som påmelding.
Hjertelig velkommen!

Temakvelder
Konsert: Arredondo,
Rysstad, TenSing og
Olsvik AllStars

Fredag 11. mars har Olsvik TenSing og Olsvik
AllStars konsert sammen med Maria Arredondo
og Kim Rysstad. Hold av datoen!

Vi inviterer til følgende temakvelder i høst:
25. november: «Kan et Guds barn bli voksen?»
ved 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.

Kulturskole
Juleverksted

1. desember kl 17.00 blir det juleverksted på
SuperOnsdag. Påmelding til Eva på 920 68 072
innen tirsdag 30. november.

Olsvik Tweenies (kor 10–13 år)

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

Lys Våken

Helgen 8.–9. januar blir det Lys Våken for alle
som fyller 11 år i 2021. Det blir en helg med lek,
sang og moro, men mest av alt en overnatting i
kirken. Se etter invitasjon i posten for ytterligere
informasjon. Etter gudstjenesten søndagen blir
det juletrefest for familier.

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 (kor 20+ år)

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

Formiddagstreff

Vi fortsetter våre fine treff i kirkekjelleren. Alle
treff starter kl. 12.00 og avsluttes kl. 14.15. Det
blir lunsj, utlodning, andakt og gjester. Trenger
du skyss, kontakt Brith Barsnes Bjordal på 905
24 773.
Vi inviterer til følgende formiddagstreff fremover:
2. des.: Forum mannskor & Bergen seniorkor.

Menighetens julekonsert

Vi inviterer til menighetens tradisjonelle
julekonsert søndag 5. desember kl. 19.00
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. Forhåndssalg
på olsvik-kirke.no eller vipps/kort i døren.

Colla Voces julekonsert for
store og små
Colla Voce inviterer til julekonsert for store og
små søndag 13. desember kl. 18.00–19.00
Bli med og syng julen inn sammen med Colla
Voce! Kaffe til de store, julebrus til de små,
pepperkaker til alle. Gratis inngang.

Gardiner og symaskin?
I disse tider da det blir stadig
mer fokus på å ta vare på
miljøet, er det på høy tid å ta
tak i bruk-og-kast-kulturen.

La oss be for
• At menigheten får mange faste givere
i høst
• De som er ansatt i Olsvik menighet
• At gudstjenester, konserter og andre
arrangementer i forbindelse med julen
skal gi oss glede og ny inspirasjon
• Korarbeidet i menigheten: Tweenies,
TenSing og Colla Voce

Gjenbruk av diverse materialer
i forbindelse med fremstilling
av klær og tilbehør er nå en
voksende trend, og i den
forbindelse lurer vi på å starte
opp et sykurs med fokus på
gjenbruk, i regi av kirkens
Kulturskole.
I den anledning ber vi dere om
å ta en titt i skapene og se om
det der kanskje finnes tekstiler
dere kunne tenke dere å
donere bort, som f. eks.: pledd/
tepper, gardiner, duker, løpere,
putetrekk, dynetrekk, o.l.
Det en måtte ha liggende av
sytråd, glidelåser, knapper, og
annet syutstyr en ikke bruker,

tas også imot med glede.
Det er utrolig hva gamle
tekstiler kan bli til med litt kreativitet og skaperglede. Kanskje
blåses det nytt liv i dine gamle
gardiner når kursdeltakerne får
vise fram sine kreasjoner?

Kroppens jul
Det ble en underlig julaften for ett år siden.
Det var koronatid og begrensninger på
alle kanter. Dersom vi ville samles i kirken,
kunne vi bare møtes i et meget redusert
antall. Noen trosset vær og vind og holdt
gudstjenesten utendørs, men de fleste
holdt seg nok hjemme. Jeg håper vi ikke
får oppleve slike tilstander en gang til.
For hvis det virkelig er en tid på året hvor vi
må møtes fysisk og kroppslig, ta hverandre
i hånden, og gjerne også gi hverandre en
skikkelig klem, så må det vel være i jula. Jul
handler nemlig om kropp og om nærvær.
Vi feirer at Guds Sønn ble menneske og lagt
i krybben. Jesus var et helt vanlig barn til
fingerspissene – og samtidig noe så uvanlig
som en halv meter Gud, lagt på strå og
utlevert til Marias og Josefs omsorg. Guds
Sønn ble et foster og et spedbarn, hjelpeløs
og hjelpetrengende. Slik vi alle kom inn i
verden, og var avhengige av å bli godt mottatt.
Når jula handler om noe så fysisk og så
kroppslig som dette, blir det ikke helt det
samme å feire denne begivenheten foran hver
vår skjerm. Det er mye bra som formidles på
nettet og på TV ved juletider, og for den som
selv ikke kan komme til kirken er skjermen
adskillig bedre enn ingenting.
Men når
vi feirer at Guds Sønn kom til verden i en

Ta kontakt med Sven-Ove
dersom du ønsker å donere:
920 41 731/sr393@kirken.no.

Tekst: Ivonne G. Flåm
Foto: Freepik.com

biskopens juleandakt

liten guttekropp, er det ingen ting som kan
erstatte den fysiske og kroppslige samlingen.
Gud søker oss som hele mennesker, så la oss
møte ham slik. Derfor håper jeg at du som leser
dette tar på deg (regn)frakken eller kåpen, og tar
turen til kirken denne jula. Kom gjerne på julaften!
Men selve dagen, Jesu fødselsdag, er faktisk 25.
desember – og vi holder fest den dagen også.
Noen av oss har det slik i jula at vi gjerne vil
komme til kirken, men nøler fordi vi er usikre
på om det er riktig. Troen kjennes for liten og
tvilen for stor, eller det er andre grunner til at
man ikke passer inn. Hvis du er blant dem som
tenker slik, sier jeg: Det er ikke vår tro vi feirer,
men at Gud er kommet til oss. Og om troen vår
er svak, og det er den ofte, så er Guds nærvær
likevel helt og sterkt og uten noe forbehold.
Så når Gud vil møte oss alle i kirken,
er det grunn god nok til å komme. Slik
gjeterne kom til stallen og tilba, selv om de
nok ikke helt forstod hva de var med på.
Men kan du ikke komme til kirken, så vær trygg
på at Gud uansett vil møte deg der du er og dele
dagene dine med deg. For etter den første jul,
da Guds Sønn ble menneske, er intet menneske
og ikke noe menneskelig Ham fremmed.
Jeg ønsker deg og alle dine en glad og velsignet
jul!

Tekst: Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin
Foto: Bjørgvin bispedømmekontor
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Støtte menighetens arbeid?
til 12192

god
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" 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

<Organisasjonens navn>

olsvik-kirke.no/dåp

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

