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Fasteaksjonen

En dråpe vann gir håp i tørken

Alt Takondwa Phanga (26) tar i spirer og gror,
og det går gjetord om den flinke agronomen i
mils omkrets. Selv har han bare et mål og det
er å dele raust med kunnskapen sin, slik at
småbønder kan komme seg ut av fattigdom
og sult.
Tørke skaper akutt sultkrise for millioner av
mennesker hver eneste dag.
Et håp kan begynne med en dråpe vann. Det
kan gi en fremtid uten sult, fattigdom og konflikt.
Vann kan endre et liv, en landsby og et land.
Vann er livsviktig. En av dem som ser det hver
eneste dag er agronom Takondwa Phanga.
Vi er i landsbyen Chingagwe i Malawi, der tolv
småbønder får opplæring i moderne jordbruk.
– Her hjelper jeg småbønder med å høyne
kvaliteten på avlingene slik at de kan høste mer
og samtidig øke inntektene sine, forteller han.
Prosjektet startet i desember 2020, og allerede
et år senere har bøndene tredoblet inntektene
sine. Selv gir han opplæring i 17 områder.
Målet er å få småbønder ut av fattigdom og
sult, samtidig som de utvikler seg som bønder.
I Malawi lever 80 prosent av landbruk, og så
mange som fire millioner mennesker mangler
tilgang til vann.
De tolv bøndene vi møter i dag, har investert i
et sett med kvalitetsfrø, et vanningssystem og
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gjødsel. I tillegg lærer de seg gode metoder for å
utvikle jordbruket sitt.
– Jobben min er perfekt for meg. Min lidenskap
er å hjelpe bønder til å utvikle seg slik at de kan
få bedre resultater. Gjennom jobben min kan jeg
være med på å gjøre en forskjell.
Det tradisjonelle jordbruket skaper stort press
på både jorda og vannressursene. De moderne
jordbruksmetodene, som gir større og sikrere
avlinger på mindre areal og bruker mindre
vann, er utilgjengelige for småbønder i verdens
fattigste land. Både irrigasjonsutstyr, frø og
kunstgjødsel selges kun i store kvanta. Bøndene
mangler utdanning og de færreste har råd til å
investere.
Bønder som benytter seg av moderne
jordbruksteknologi, slipper å hente vann i
brønner og elver. I stedet fyller de en bøtte med
vann, som er koblet til to slanger. Slangene
har små hull, slik at vannet pipler ut og gir en
jevn vanning av grønnsakene. Bøndene kjøper
seg en startpakke som består av kvalitetsfrø,
et irrigasjonssett og gjødsel. Et slikt sett koster
rundt 100 kroner. Før måtte de hente vann flere
ganger om dagen slik at plantene fikk nok vann.
Takket være irrigasjonssystemet, får plantene
vannet de trenger.
Ofte kan det være trangt om plassen i landsbyer
og hager, derfor er også plassutnyttelse et viktig
tema Phanga lærer bort. I stedet for å plante en
rad med tomater, bruker de samme plassen til å

dyrke to rader. I tillegg får bøndene en innføring
i hvilke grønnsaker som egner seg best å dyrke
og hvordan de best bør oppbevares slik at de
kan øke inntektene sine.
– Bøndene som er med i prosjektet har tjent nok
til å kjøpe seg en hønsegård, skoleuniformer
eller sende barna på skole. De har også nok mat
til hele familien. I tillegg kan vi se at de kjøper
mer land og dermed utvider jordbruksarealet sitt,
forklarer han.
Etter at bøndene ble med i prosjektet, kan
agronomen se stor forskjell i folks liv.
– Bøndene og familiene deres har nå enkel og
forutsigbar tilgang til grønnsaker. De har økt
inntektene sine og de investerer videre. Før
hadde de kanskje ingen eller lite penger. Nå har
de en stabil inntekt, som sørger for næringsrik
mat på bordet hver eneste dag.
Denne endringen gjør at han har tro på fremtiden.
– Målet mitt er å få andre til å se hvordan de
selv kan endre sine liv. Som nyutdannet håpet
jeg at jeg skulle få oppfylt min drøm om å jobbe
i Kirkens Nødhjelp. Nå gjør jeg det, og det
gjør meg glad og takknemlig. Måten Kirkens
Nødhjelp jobber med lokalsamfunn på, er riktig
og viktig. Jeg er veldig stolt over at jeg får være
med på å forandre verden.
Tekst: Anette Torjusen
Foto: Håvard Bjelland

Fasteaksjonen

Tøff fremtid for Tiya (14)

Drømmen om utdanning og legestudier brast
for fjorten år gamle Tiyankhulenji Richard.
Familien hennes har ikke lenger råd til
skolebøker, uniform eller eksamensavgift.

ikke det så lett. Familien min har ikke råd til å
sende meg til skolen, og det synes jeg er utrolig
trist. Det er leit å se venninnene mine gå på
skolen mens jeg må være hjemme og hjelpe til.

hennes. Og det er ikke vanskelig å se hvorfor
hun trives på idrettsbanen. Under en kamp
mellom de yngste og eldste jentene i landsbyen,
scorer hun flere ganger.

Hun er ikke vanskelig å få øye på, der hun
går over jordene i landsbyen Dama i Malawi.
Høyreist og flott, med moteriktige klær og
rosa spenne i håret. Smilet sitter løst, og hun
har akkurat hørt på musikk i skyggen av et tre
sammen med venninnene Justina og Cathleen.

For å komme til Dama må vi kjøre et langt stykke
ut på landsbygda, på humpete grusveier. Dama
som Tiya bor i ligger like ved en elv. Elven er
eneste vannkilde utenom en brønn de har gravd
frem til bruk etter regntiden.

– Jeg elsker å spille nettball, det blir jeg aldri
lei. Samtidig som jeg kan være sammen med
venninnene mine igjen etter at de har vært på
skolen.

For kort tid siden var det lite som skilte
Tiyankhulenji Richard fra ungdommer flest, men
det har brått snudd.   
Barneekteskap har økt
Tiyankhulenji Richard bor i en liten landsby uten
strøm eller rent vann. I et land som er rangert
som et av verdens verste land når det kommer
til ulikhet mellom kjønn. Et land med høy andel
barneekteskap og skadelige skikker. Under
pandemien har antall barneekteskap i Malawi
økt fra mellom tolv til femti prosent flere steder.

Nå har det blitt ekstra mange turer hit, nå som
hun har fått ansvar for husholdningen etter at
hun sluttet på skolen.
– Jeg går til elva eller brønnen fem ganger hver
eneste dag for å hente vann. I stedet for å gjøre
lekser, vasker jeg huset, lager mat, henter vann,
vasker opp og vasker klær, sier hun stille.
Tiya er et av åtte barn, og familien har det trangt
økonomisk. Det de tjener på mais er langt fra
nok til å betale ungdomsskolen.
Uhygienisk vann

Når jenter dropper ut av skolen, blir de ofte giftet
bort fordi foreldrene ikke har råd til å ha dem
hjemme.

Aller helst vil hun bare ha samme muligheten
som venninnene sine, være og ung og bruke
tiden på skolen og skravling med venninner.

Tiya, som hun kalles blant venner, vil aller helst
gå på skolen.

– Jeg er veldig opptatt av moter, jeg drar på
markedet så ofte jeg kan. Da kjøper jeg meg nye
klær, kremer og såper, forteller hun.

– Jeg er så glad i å lese bøker på språket mitt,
chichewa, men når jeg ikke går på skolen så er

Musikk og ballspill er også en viktig del av livet

Så fort de er ferdig med lekser og skole, er de
sammen.
– Vi snakker mye om jenteting, mer vil jeg ikke
si, fniser hun.
Kirkens Nødhjelp skal bygge en førskole i Dama,
da vil det også bli bygd en brønn. Prosjektet er
del av et større samarbeid med Utviklingsfondet
og NMBU, finansiert av norske myndigheter.
– Jeg liker ikke at vi må hente vann i elva. Det
er så lite hygienisk. Spesielt når den tørker opp,
avslutter Tiya.

Tekst: Anette Torjusen
Foto: Håvard Bjelland’
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Den eneste sanne helt
Når denne andakten skrives er det to uker
siden Russland invaderte Ukraina og startet
en helt meningsløs krig. Krig er vondt! Vondt
å se på, høre om, men aldri så vondt som det
er for dem som er midt oppe i det. Veldig få
som har vokst opp i Norge i dag har opplevd
krig selv, men mange eldre husker tilbake til
barndomsminner fra andre verdenskrig. Og
så må vi ikke glemme at mange som har slått
seg ned i Norge, kommer fra områder der de
har opplevd krigens grusomheter. De bærer
det med seg hele livet. Jeg har møtt noen
slike mennesker. De er ikke rike, de strever
med språk og prøver å bli integrert på sin
måte. Men mange uttrykker at det viktigste
for dem er friheten og tryggheten de opplever
her i vår del av verden.

om han som Gud sendte til oss for å gå inn i våre
kår, som en flyktning, som en som var uten sitt
eget hjem, som en som ikke hadde fokus på å få
det best mulig her i jordelivet, men som gav livet
sitt for alle. For at vi skulle få, ikke bare «i dag»,
men en evig morgendag sammen med Gud.

Hvorfor starte en andakt med å skrive om noe
slikt? Det er da ikke hyggelig? Nei, virkeligheten
er ikke alltid like hyggelig å bli minnet om. Vi får
det nok på nyhetene. Men som mange av dere,
har jeg lest mange innlegg på sosiale medier
som kommenterer det som skjer. Blant disse
kom det en sang som traff meg veldig. «The
only real hero». Den dreier seg om en hyllest til
far, en hyllest som kanskje ikke alle kan relatere
seg til, men inne i teksten som synges er det en
strofe om hvem som er den største helten av de
alle. Og for meg dreier det seg først og fremst

The only real hero
   lies beneath a cross of white.
He can not see the morning
   and he does not feel the night.
Just a name upon a wooden cross
   a date and where he died.
I stand within this holy place
   and weep my tears inside.

Så kan vi tenke på alle de som går inn i krigen
fordi de ikke har noe valg. På alle fedre, sønner
og brødre, og sikkert mange kvinner også, som
må forlate noen for å kunne leve videre. Det gjør
utrolig vondt å tenke på.
Påskens budskap er et budskap om håp! Et håp
som går ut over dette livet på jorden. Et håp som
er uavhengig av hvilken lidelse jeg må igjennom.
Det er et levende håp fordi Kristus lever i dag!

You gave up your tomorrow
   so that we could have today.
You knew you had a job to do

Min salme
Sangen «Deg være ære» har alltid betydd
mye for meg. Det er en sang som det ikke
bare er fint å synge når det er påske, men en
sang som vi kan ha glede av året rundt!
Jesus er Herre over dødens makt, og døden
er ham for evig underlagt! Han åpnet veien til
himmelen på korset da han sa «Det er fullbrakt!».
Da gjorde han det mulig for alle dem som vil tro
på han å komme inn til himmelen.
«Frykt ikke mere, evig er han med!» Vi har ikke
stor grunn til å frykte når Jesus går ved vår side.
Han vil følge oss på veien hjem så lenge vi er
her på jorden. Og når han som er himmelens
og jordens skaper sier «Frykt ikke!», ja, da må
vi bare ta ham på sitt ord og tro på det han sier.
Sangen har betydd ekstra mye for meg de
siste årene gjennom epidemien. Den ekstra
«nedetiden» som pandemien gav oss, satte
tankene på familie og de av dem dem som ikke
lenger er med oss. Jeg var 22 da min mor døde
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andakt
and you did it your own way.
You didn’t ask for sympathy
   or find someone to blame.
You just lay down your life
   and left a cross, a date, a name.
The only real hero
gave his life so I’d be free.
A hundred thousand crosses
   but this one means most to me.
I stand within this holy place,
feel all alone and sad.
I stand and weep because you see
   beneath this cross is dad.
You gave up your tomorrow
   so that we could have today.
You knew you had a job to do
   and you did it your own way.
You didn’t ask for sympathy
   or find someone to blame.
You just lay down your life
   and left a cross, a date, a name.
You just lay down your life
   and left a cross, a date, a name.
– Roger Whittaker
Tekst: Jon James Nævdal

Skann QR-koden
for å lytte til salmen.

som følge av kreft. Det var et hardt slag for meg,
som har fulgt meg i relasjoner i voksenlivet. Et
sår som aldri riktig gror.
Det har vært mange «hvorfor» og spørsmål til
Gud om hvorfor han valgte å ta mamma hjem
til seg så tidlig. Hun var også så glad i denne
sangen, og synger den kanskje akkurat nå i
himmelen.
Nettopp i møte med den vanskelige tiden etter
mamma døde, har sangen vært ekstra god, for
den peker så på at vi har et evig håp! Om at
Jesus er verdt å prise! «Deg være ære, Herre
over dødens makt! Lyset fyller haven, Jesu grav
er tom», og vi kan like godt rope et stort halleluja
for det. For vi har et evig liv som venter oss når
livet her en gang er slutt.

Tekst: Eirik Osberg

Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se, en engel kom,
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Se, Herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris han, alle tunger, Kristus Herre er!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Frykt ikke mere! Evig er han med.
Troens øye ser det: Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er hans vei,
evig skal han regjere, aldri frykter jeg.
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.

Lederens hjørne
Krig rokker ved alt vi regner for trygt og godt.
De hjerteskjærende bildene fra krigen i Ukraina
minner oss om at livet er skjørt. I sterk kontrast
til denne håpløsheten står Ukrainas president
Zelenskyj frimodig frem på skjermen og sier:
«Jeg gjemmer meg ikke. Jeg er her for å
kjempe!» Han vet at han er i livsfare, men hans
kamp krever alt. Hans eget liv er ikke større
enn den sak han kjemper for. Dette gir ham
styrke, og det styrker dem som følger ham.
Hvor han henter sin styrke fra, vet jeg ikke,
men han er uansett et forbilde for alle dem som
takker ham, for hvordan han står frem som
leder. Zelenskyj er ikke udødelig eller feilfri.
Men nettopp derfor gir han folket håp. Det
enkelte menneske er tilsynelatende hjelpeløst
mot overmakten, men samhold gir styrke. Når
vi møter mennesker som taler slik, fatter vi mot!
De holder fast på sin overbevisning på tross av
all motgang og elendighet. Ja, i møte med en
veldig hær står folket sammen med ham, og
kjemper videre.
Jeg vet ikke om Zelenskyj ber til Gud, men
Det norske bibelselskap forteller at i de mange
ulike kirkene i Ukraina, blir de første ni versene

ved menighetsrådsleder Arthur Pilskog

av Salme 31 bedt hver dag kl. 17.00. Salmen
begynner med ordene: «Herre, jeg søker
tilflukt hos deg.»
Over hele verden blir det bedt for folket og
situasjonen i det krigsplagede landet. Det
er mange som fortviler over ondskapen og
lidelsen. Og mange spør: Hvorfor skjer dette,
Gud? Hvor er du, Gud?
Ronald Fangen var en forfatter og salmedikter
som opplevde andre verdenskrig. Han skrev
den gang salmer som taler til oss i dag. Selv
om vi ikke kan se svarene på de vanskelige
spørsmålene, skal vi ikke være redde for å
gå direkte til Gud. I salme 442 i salmeboken
formulerer dikteren det slik: «Be for oss,
Herre, i vår nød, at troen må stå fast.»
Han ber Gud om å be for oss! Når tvil og
fortvilelse vil overmanne: Gå rett til Gud! Vår
tro og trygghet ligger i vår betingelsesløse
avhengighet av Gud. Ingen av oss vet hvordan
vår fremtid blir. Men Gud forlater oss ikke,
uansett hvordan omstendighetene er.
Og det underlige er at det onde og lidelsen
også kan føre til at vi handler med godhet. Ikke

alltid, men bare se hva
som skjedde i de første
vanskelige marsdagene
i 2022. Det var veldig
mange som helt spontant
og med tyngde tok
initiativ og organiserte
hjelp. De samlet inn
penger, klær, medisiner
og mat. Midt oppe i all
elendigheten, skapes det
mye godt. Kjærligheten blir synlig. En utstrakt
hånd. Sympati og omsorg.
Det er en helt spesiell fastetid i år. Og hvordan
blir det å hilse hverandre «god påske» mens
denne krigen herjer? Men uansett; påskens
budskap er Jesu død og oppstandelse.
Korset er tegnet på at Guds kjærlighet er
sterkere enn døden.
Tredje verset i salme 442 lyder:
Du, Herre, er selv troens grunn,
du er dens rot og mål.
Og når vi selv er svake,
gjør du den sterk som stål.

Takk, Reidun!
I 1995 ble det oppnevnt en Kunst- og
kulturkomité for første gang i Olsvik menighet.
Den bestod av Gerd og Otto Johannessen,
Bodil Angelvik og Reidun Oanæs Andersen.
Sistnevnte ble oppnevnt som leder, og har
vært det helt til 2021. Da bestemte hun seg for
å trappe ned, og overlate Olsvikutstillingen til
neste generasjon.
Det hele startet med at Olsvik kirke trengte et
alterteppe. Etter en god del arbeid landet det på
kunstneren Else Marie Jakobsen. For å kunne
dekke utgiftene med teppet, så foreslo Jakobsen
en salgsutstilling. Komitéen likte idéen, og
planleggingen var i gang. Det endte med at
teppet ble finansiert (sammen med pengegaver
fra diverse fond og personer), og alterteppet ble
hengt opp slik vi ser det i kirkerommet i dag.
Heldigvis valgte Kunst- og kulturkomitéen å
fortsette arbeidet sitt med en utstilling som
hele Olsvik kan være stolt over, med kunstnere
av høy kvalitet. I hele 26 år har Reidun styrt
kunst-skuten i Olsvik med stødig hånd og det
har blitt veldig mange flotte utstillinger i kirkens
underetasje. Nå har hun gitt fra seg tøylene til
neste gruppe.
– Hva tenker du nå når du har gitt fra deg
ansvaret? Er det trist?

– Litt vemodig, kanskje. Å bygge opp kunstog kulturarbeidet i Olsvik kirke har vært en
spennende og lærerik utfordring. Mye arbeid,
men interessant og givende. Jeg er blitt kjent
med en rekke dyktige og fine kunstnere og
kulturarbeidere fra hele landet, og har fått stor
respekt for dem og deres engasjement. En
spesiell glede har det vært å se at besøkende
fra lokalmiljøet og hele Bergensområdet har hatt
gode opplevelser på Olsvikutstillingen.
– Det har jo vært et par tøffe år nå med en del
utfordringer i forbindelse med å samle folk.
Hvordan syns du 2021 gikk?
– Jeg er veldig glad for at vi klarte å gjennomføre
Olsvikutstillingen i de to pandemi-årene, og
at vi fikk stille ut arbeider av så mange fine
bildende kunstnere og kunsthåndverkere. Men
vi måtte naturlig nok redusere de kulturelle
arrangementene. Det var heller ikke så mange
besøkende som tidligere år.
– Har du noen ord til de som nå skal ta over,
og videreføre denne tradisjonen som du og de
andre i komitéen har bygget opp?
– Olsvikutstillingen ble startet for å skaffe midler
til utsmykking av kirkerommet, men også for å

Reidun Oanæs Andersen takkes for sitt arbeid på
åpningen av Kulturfest 2021.

skape interesse for god kunst. Den har utviklet
seg til å bli en utstilling med profesjonelle
kunstnere som lever av sin kunst. Jeg håper at
den nye komiteen vil videreføre dette. Kunst- og
kulturarbeid hører hjemme i kirken. Når arbeidet
foregår i kirkens rom, må man ha respekt for det
kirken står for. En kulturuke i kirken bør derfor ha
litt andre rammer enn en vanlig festival, sier hun.
– Jeg er takknemlig for at jeg har fått være
med i dette arbeidet. Jeg vil takke de andre i
komitéen, og alle de frivillige som har vært med
på å realisere kulturuken gjennom så mange år.
Nå kommer det nye krefter. Jeg ønsker den nye
komitéen alt godt, og lykke til. Håper dere får
glede av arbeidet og utfordringen.
Reidun er en av Olsvik menighets flotte ildsjeler,
og siden hun nå har gitt fra seg ansvaret for
Olsvikutstillingen til nye krefter, vil jeg på
vegne av menigheten, og den nye komitéen,
takke Reidun for en helt utrolig jobb med en
kunstutstilling som har blitt lagt merke til langt
over Olsvik sine grenser.
Tekst og foto: Gro Renate Rostrup
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Årets konfirmanter
8. mai kl. 11.00

14. mai kl. 11.00

15. mai kl. 11.00

Simen Blindheim-Haugen
Jon Børve
Vilde-Sofie Ellingsen
Andreas Engebretsen
Angelica Fondevik
Leander Øksenberg Johnsrud
Noah Orrego Kleppe
Frida Bakke Lundemoen
Emily Lønnestad-Wiers
Sofie Skjold Olsen
Emma Sanders
Hans Jørgen Jæger Skulstad
Jesper Bjerved Sørensen
Thea Tønjum
Lukas Berg VIllanger
Bastian Leikvoll Wangen

Jørgen Andersen
Thomas Jung Brathetland
Henrik Meyer Deinboll
Andrea Enberget
Daniel Frantzen Fjæren
Odin Ingebrigtsen Garathun
Leander Thue Grønlund
Marie Hagesæther
Fredrik Keech Iversen
Christoffer Aakre Langø
Adrian Mayr-Waage
Mia Christine Nonås
Lukas Turøy Qvernstrøm
Embla Solheim
William Leslie Street-Torvund
Alida Moen Søtvik
Joachim Damien Vadheim Turøy
Elisa Solbakken Vermeulen

Edward William Bland
Vivian Khwanjai Edvinson
Leah Aas Eide
Mathias Håven Eriksen
Sosina Madsen Gjelsvik
Kasper Kjøbstad Grønås
Scott Heggernes
Lars Jørgensen Hellesund
Ulrik Volden Johnsen
Andreas Davidsen Rutledal
Maren Bjorøy Strømsnes
Lucas Vinnes
Martin Hesvik Vognstølen
Thorbjørn Hesvik Vognstølen

8. mai kl. 13.00
Leah Sofie Fjæreide Engan
Maren Fallebø
Marius Greni
Emilie Hatland
Andreas John Haugland
Simon Jacobsen
Thea Elise Kjempenes-Olsen
Thomas Berntsen Kvam
Marielle Monsen
Tobias Snarberg Nordhus
Nora Konstanse Oestreich
Sander Grytten Skaala
Matheo Skjold-Guerra
Leah Alexandra Nordtveit Strand
Jakob Slettli Wathne

14. mai kl. 13.00
Angelica Kinsella Andresen
Martin Bergmann
Ulrikke Gjesdahl Daae
Ida Arefjord Elholm
Vilde Arefjord Elholm
Emilie Østhus Gundersen
Anna Katerina Hovland
Matias Sekkingstad Johansson
Magnus Berge Kvamsdal
Johan Sørfonn Kvarven
Johan Flageborg Lie
Irmelinn Olsen
Noa Balevik Pamer
Sondre Leander Schulz
Mathias Sande Sætre
Marius Tonning
Sondre Blumenfeldt Vindenes
Jørgen Aadnekvam

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.

Det en måtte ha liggende av sytråd, glidelåser,
knapper, og annet syutstyr en ikke bruker, tas
også imot med glede.

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 til høsten, med fokus på gjenbruk, i regi
av kirkens kulturskole.

Det er utrolig hva gamle tekstiler kan bli til med litt
krea-tivitet og skaperglede. Kanskje blåses det
nytt liv i dine gamle gardiner når kursdeltakerne
får vise fram sine kreasjoner?

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.
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Ta kontakt med Sven-Ove dersom du ønsker å
donere: 920 41 731/sr393@kirken.no.
Tekst: Ivonne G. Flåm
Foto: Freepik.com

15. mai kl. 13.00
Leo Mathias Wilson Deckert
Amandus Eide
Nora Eidhammer
Cemine Marie Iversen Eliassen
Elise Fielding
Jessica Hamre
Siv-Helen Nilsen Kahrs
Henrik Gjertsen Langhelle
Lasse Heldal Lygre
Cathrine Løvenholdt
Herly Hatlem Nielsen
Arian Osland-Njåstad
Fredrik Røseth
Anniken Solheim Turøy
Elise Åsheim

Jon, vår administrasjonsledervikar
Vår administrasjonsleder Jessica Kerr er i
foreldrepermisjon, og som vikar har vi fått
Jon James Nævdal, som vil være med oss til
Jessica kommer tilbake.

se serier, og da helst spenningsserier, slik som
Lord of the Rings. Men han poengterer at han
ikke er så glad i å være inne, han foretrekker å
være ute.

Oppvekst og utdannelse
Jon forteller at han er oppvokst i Bergen. Som
barn var han speider da han gikk på barne- og
ungdomsskolen. Han likte alle uteaktivitetene
han fikk være med på der, som å klare seg
og overnatte ute. Som voksen liker han
fremdeles dette, og han forteller at han tok flere
førstehjelpsmerker i speideren. Han minnes
ennå det gode kameratskapet de hadde.

Når det gjelder musikk, liker han å høre på mye
forskjellig. Hvis han skal høre klassisk, lytter
han til Bach og Händel. Ellers liker han blues og
Vamp.

Da han var gutt lærte han noter, og han spilte i
skolekorps. Nå spiller han gitar og keyboard på
hobbybasis.
Han har lært å spille sjakk, men bare for hygge.
Han synes det er gøy å se på sendingene på TV
når Magnus Karlsen spiller, dette mener han er
spennende.
I tillegg har han trent judo siden han var
konfirmant. Som voksen er han med i styret for
Bergen Judoklubb. Han sier at dette er en liten
klubb med ikke så mange medlemmer, og derfor
må alle i klubben hjelpe til der de kan. Nå er han
også trener for denne klubben.
Andre interesser
Jeg spør han om han leser krim i påsken, men
det gjør han ikke, sier han. Da liker han heller å

Misjonær i Japan
Han har studert teologi i fire år på Fjellhaug
misjonsskole, men mangler de to siste årene
for å bli godkjent som prest her i Norge. I årene
1993–2006 var han misjonær i Japan, og i tre av
disse årene fikk han likevel arbeide som prest.
Med seg til Japan hadde han sin daværende
kone og deres fire barn. På lørdagene hadde de
grøt om formiddagen, og da var det far selv som
laget grøten, og han serverte chips til. Det syntes
alle var så godt at de kopierte ideen hans. På
kvelden spiste de pizza, og dette var det hans
kone som laget.
Menighetsbladet spør han om han kan snakke
og lese Japansk, og det sier han at han kan,
men om han skulle reise dit igjen, hadde han
nok trengt et oppfriskningskurs. Han sier at norsk
har 29 bokstaver, mens japansk har flere tusen
tegn. Hvis du kan alle disse tegnene, så kan du
japansk.
Han roser den japanske maten. Smakene er
fantastisk, sier han. Særlig minnes han en type

festmat som heter suki yaki. Denne består av kjøtt
og grønnsaker, og tilberedes på spisebordet. Det
er en stor jernpanne hvor kjøttet og grønnsakene
stekes mens man spiser. Man rører i maten, og
spiser fra pannen etterhvert som dette blir ferdig
stekt. Man dypper maten i et rått egg før man
spiser. Uvant for en nordmann, men det smaker
godt.
Politikk
Han sier at han alltid har stemt på KrF, men at
han nok er i sentrum i mange saker. Han sier
også at han kan like og dele enkelte synspunkter
med politikere fra alle partier, fra Rødt til FrP.
Familieliv
Han og hans første kone fikk fire barn sammen,
som nå er voksne. For ett år siden giftet han seg
på nytt.
Siden hans barn vokste opp i Japan, gleder
det ham stort at sønnen selv nå arbeider som
misjonær i Japan. Det at barna holder fast på og
viderefører dette, er han svært glad for. Sønnen
har fått tre barn med sin kone, og de venter
nummer fire. Jon er svært glad for barnebarna.
Jon liker salme 32, vers 2: «Salig er det
mennesket som Herren ikke tilregner skyld, som
er uten svik i sin hånd.» Det er dette kristenlivet
handler om, avslutter Jon.
Tekst: Randi Magnussen
Foto: Christer van der Meeren
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– Som fosterforeldre må en se det fine i
barnet, og klare å se bak atferden og forstå
barnet innenfra. Hvis vi kan gjøre en forskjell
i et barns liv synes vi det er flott, sier «Anne»
som er fostermor i CRUX, og av hensyn til
barnet ønsker å være anonym.
CRUX er en ideell, landsomfattende og diakonal
stiftelse, som på oppdrag fra Bufetat og lokal
barneverntjeneste driver forsterkede fosterhjem
ulike steder i landet.
– Jeg opplever det meningsfylt å være en viktig
brikke i barnets liv, og kunne bidra med støtte,
hjelp og omsorg. Vi kan ikke hjelpe alle, men
hvis vi kan bety noe for ett barn, er det fantastisk.
Ikke minst det å få et nytt familiemedlem å bli
glad i, sier «Anne».
Hun synes også det kan være krevende å se på
at barnet har det vanskelig.
– At barnet ikke nødvendigvis tar de gode
valgene, kan være utfordrende. Så er det igjen
en ufattelig glede når barnet klarer å ta imot
omsorg. Det er stort når vi opplever at ting vi
arbeider med, sakte, men sikkert gir fremgang,
og da få lov til å glede oss med barnet.
– Hva er mest utfordrende med å være forsterket
fosterhjem?
– Dette er en jobb du har hele døgnet. Du må
bruke mye av din tid med barnet, og det er
utfordrende og kan medføre at du kommer
i et dilemma i forhold til dine egne barn. Noen
fosterforeldre forteller at det kan være krevende
å samarbeide med biologiske foreldre, sier
hun og understreker at man også kan få til et
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flott samarbeid. Veiledning er derfor viktig for
å få støtte og hjelp i de utfordringer som måtte
komme.
Oppfølging og hjertevarme for barna
Hvert hjem får tildelt en fast fagkonsulent som
følger dem opp, og koordiner det faglige arbeidet
rundt barnet/ungdommen. Det kan også være
støttehjem og miljøterapeuter tilknyttet familiene
slik at hvert barn får et godt og individuelt
tilpasset tilbud.

– For oss er det svært viktig med fast veiledning,
at vi blir sett og hørt, og at veilederen er lett
tilgjengelig. At vi blir møtt med forståelse for
det vi står i med barnet. For oss har det også
en betydning at CRUX er en diakonal stiftelse.
Deres fokus på å se hele mennesket, og det
kristne verdisynet. Uansett hva vi strever med,
er vi alle elsket og unike. I CRUX arbeider vi med
hjerte og varme. Vi har rett og slett hjertevarme
for barna, sier «Anne».
Tekst og foto: CRUX

60 barn venter –
de trenger en familie nå!
Mange barn trenger fosterhjem. I disse dager
er det rundt 60 barn i Rogaland og Vestland
som venter på et hjem. Nå går Bjørgvin
bispedømme, Fosterhjemstjeneste i Bufetat
og den diakonale, ideelle stiftelsen CRUX
sammen om å informere ut i ulike menigheter
om det store behovet det er for flere
fosterhjem. Dette ønsker Bufetat i region vest
velkommen.
– Heldigvis er det mange gode fosterhjem i
vår region, men vi trenger fortsatt mange flere.
Jeg vet at det er mange gode og omsorgsfulle
familier i menighetene i fylket, sier Mallin
Østerhus, enhetsleder i Fosterhjemstjenesten i
Bufetat region vest.
Hun sier videre at Bufetat har et godt samarbeid
med noen private aktører, deriblant CRUX,
som jobber med rekruttering og oppfølging av
forsterkede fosterhjem.
Verdens viktigste jobb
– Å være fosterhjem er å være der og stille opp
for barn som trenger det mest. Det er vel en av
de viktigste jobbene vi kan ha her i verden? For
et barn som har hatt det vanskelig, kan det å få
oppleve helt vanlige ting gjøre en stor forskjell.
En omtenksom og varm familie kan gi rammer
og trygghet, slik at barn kan være barn. I CRUX
jobber vi med forsterkede fosterhjem for de mest
sårbare barna, hvor en voksen får godtgjørelse
tilsvarende 100% jobb. Familiene våre får tett
oppfølging og veiledning, og et felleskap med
andre fosterhjem som gir støtte og trygghet,
sier fagkonsulent Hege Gjeitrem Kulsås i CRUX
hjem - Bergen.
– Vi har behov for ulike hjem, fordi barna har
ulike behov, fortsetter Hege. Det finnes også
andre typer fosterhjem, blant annet kommunale
fosterhjem som får oppfølging av den
kommunale barneverntjenesten. Det er derfor
viktig at familier som er nysgjerrige, og vil høre
mer om fosterhjem og hva dette innebærer, tar
kontakt. Så kan vi sammen finne ut om dette er
noe for din familie.
Kirken en døråpner i rekrutteringsarbeidet
I en ambassadøravtale med Barne- og
familiedirektoratet (Bufdir) har kirken forpliktet
seg til å være med på en felles dugnad for
å rekruttere fosterhjem. Nå vil diakonene
i Bjørgvin bispedømme samarbeide med
Fosterhjemstjenesten og CRUX om dette, i håp
om å komme i kontakt med familier som vil høre
mer om de sårbare barna og hva det vil si å være
fosterhjem.
– Vi er glade for at dette samarbeidet er tatt

så godt imot. Menighetsdiakonene er positive
og vil informere ut om det store behovet for
fosterhjem på sosiale medier og menighetens
nettside. I tillegg vil de legge til rette for at CRUX
og Fosterhjemstjenesten i Bufetat kan besøke
menighetene og fortelle hva det innebærer
å være fosterhjem for barn som trenger en ny
familie. Dette ser vi frem til, sier Gjeitrem Kulsås.

Nysgjerrig - ta kontakt
– Vil du vite mer, har spørsmål eller bare er litt
nysgjerrig på hva det vil si å være fosterhjem i
CRUX, kan du ta helt uforpliktende kontakt med
oss. Du kan også lese mer om vårt arbeid på våre
nettsider stiftelsencrux.no. Følg gjerne CRUX
hjem på sosiale medier, både på Instagram og
Facebook, avslutter Hege med et smil.
Tekst og foto: CRUX
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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

Din annonse her?
RUSFRI
OPPVEKST

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

Rusfri Oppvekst jobber for bedre oppvekstvilkår for barn og unge. Vårt mål
er blant annet å gi fremtidige lærere økt kunnskap og handlingskompetanse.
Støtt vårt arbeid ved å bli medlem. Les mer på www.rusfrioppvekst.no
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Ansatte
Sokneprest

Kapellan

Diakon

Kateket I 100 %

Kateket II 70 %

Kateket III 30 %

Kantor

Administrasjonsleder (vikar) 60 %

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

Jon James Nævdal
55 30 81 70
jf685@kirken.no

Ped. leder
i Åpen bhg

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

Olsvik menighetskontor

Noel Kristiansen Nordenborg, Laksevåg kirke
Aron Aase Koldal
Anna-Malaika Askildt, Mariakirken
Samson Nikolaisen Myklebust
Paulina Victoria Lerøy
Klara Eikemo Kristiansen
Amalie Ekren-Østgulen
Nova Huse-Corbalan, Strusshamn kirke
Tuva Sørlie Kristiansen
Mikkel Espedal Gundersen, Loddefjord kirke
Andrea Sandvik Erlbeck, Nykirken
Isabell Nordhus Lade
Thelma Nilsen Boge, Johanneskirken
Williana Tveitehaug-Grønningen, Leveld kirke
Eivind Ellingsen Odland
Jonas Skare Smedsgård
Mie Hordnes Smøraas, Loddefjord kirke
Noel Aase Rikstad
Leo Bårtvedt Bildøy
Amalie Kallekleiv Folstad
Magnus Heggdal Storebø

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

døde
Terje Thornquist
Bjørnhild Øllaug Johnsen
Odd Askeland
Britt-Norunn Yndestad
Reidar Aas
Otto Sigfred Johannessen
Agnar Johan Fløysand
Marit Johansen
Magne Georg Bjorøy
Sigvald Mandelid
Jan Magne Berntsen
Arne Berg Johansen
Tore Andreassen
Solveig Nicoline Eilertsen
Konny Gerd Bakke
Borghild Karin Lahn-Johannessen
Marit Magnussen
Anne Karin Skjelfjord
Irene Daviknes
Anne-Tove lisbeth Moe Helland
Henry Kristoffer Pettersen
Lillian Ådland
Haldis Linge

Arne Hernæs
Anne Djuve
Inger Berit Eriksen
Knut Sævild Skaar
Roald Fiksdal
Reidun Mikkelsen

offer
Oktober
03 Menighetens diakon. arb.
10 Kirkens Familievern
17. De 4 diakoniinstitusjoner
24 TV-aksjonen		
31 Menighetens arbeid

3 177,50
2 123,00
4 638,05
4 661,20
1 579,00

November
14. Stefanusalliansen
21. Misjonsprosjekt		
28. Søndagsskolen Norge

3 992,75
2 320,00
2 417,00

Desember
05. Menighetens arbeid
12. Olsvik Tensing		

3 299,75
3 152,00

Gudstjenester i Olsvik kirke

Med forbehold om endringer. Se olsvik-kirke.no for oppdatert informasjon.
Ved avlyst gudstjeneste kan du likevel gi offer til det fastsatte formålet. Send Vipps til 12192 i løpet av søndagen.

27. mars. Maria budskapsdag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp
og nattverd. Takkoffer til Menighetens
misjonsprosjekt.

17. april. Påskedag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp
og nattverd. Takkoffer til CRUX Kalfarhuset
oppfølgingssenter

3. april. 4. søndag i fastetiden kl. 11.00.
Familiegudstjeneste ved Martin Hunsager.
Takkoffer til Kirkens SOS Bjørgvin.

24. april. 2. søndag i påsketiden kl. 11.00.
Familiegudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp.
Takkoffer til Menighetens trosopplæring.

10. april. Palmesøndag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp.
Takkoffer til Menighetens arbeid.

1. mai. 3. søndag i påsketiden kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp.
Takkoffer til Changemaker.

29. mai. Søndag før pinse kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp.
Takkoffer til Norges KFUK-KFUM Bjørgvin
krets.

14. april. Skjærtorsdag kl. 19.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Takkoffer til Kirkelig dialogsenter.

8. mai. 4. søn. i påsketiden kl. 11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Nobukazu
Imazu. Takkoffer til Menighetens arbeid.

5. juni. Pinsedag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Takkoffer til
Menighetens arbeid.

15. april. Langfredag kl. 11.00.
Gudstjeneste.

14. mai. Lør. før 5. søn. i påsk. kl. 11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Martin
Hunsager.

12. juni. Treenighetssøndag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Takkoffer til
Menighetens arbeid.
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19. Menighetens arbeid
24. Kirkens Nødhjelp
24. Kirkens Bymisjon
25. Normisjon		
31. Menighetens arbeid

1 526,75
3 014,00
3 014,00
2 474,00
542,00

Januar
09. Søndagsskolen Bergen
16. Menighetens arbeid
23. Normisjon		
30. Barnevakten		

2 273,00
1 106,00
5 687,00
1 970,00

Februar
06. Menighetens arbeid
13. Det Norske Bibelselskap
20. Sjømannskirken		
27. Menighetens arbeid

1 284,00
2 179,00
4 312,00
940,00

Mars
06. Kirkens Nødhjelp

4 100,00

15. mai. 5. søndag i påsketiden kl. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Martin
Hunsager.
22. mai. 6. søndag i påsketiden kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp.
Takkoffer til Menighetens arbeid.

anbefaling

Ask NT Wright anything
Har du blitt like glad i podcast-formatet
som jeg, eller bare vil prøve det ut, har jeg
en varm anbefaling: podcasten «Ask NT
Wright Anything». Det er en ukentlig podcast
hvor radioverten Justin Brierley stiller
teologiprofessor og tidligere biskop Tom
Wright spørsmål fra leserne om alt som har
med kristendom og tro å gjøre.
De siste årene har podcast seilt opp som et
veldig populært medieformat, og det mener jeg
det er all grunn til. Podcaster er anvendelige og
kan høres i mange situasjoner, for eksempel i
bilen eller på bussen, mens du gjør husarbeid
o.l. Jeg er en av dem som for alvor ble bitt av
strikkebasillen da pandemien traff, og jeg har
brukt utallige timer på å strikke mens jeg har hørt
på podcast. Det har blitt en ny favorittaktivitet.
En podcast jeg er veldig glad i er «Ask NT Wright
Anything». Den er laget av Premier Christian
Radio og kommer ut hver fredag. Justin Brierley
har jobbet i radio i mange år, og er blant annet
også vert for podcasten Unbelievable? (for
øvrig også en anbefaling!). Brierley brenner for
samtaler rundt tro, vitenskap og kultur, gjerne
samtaler mellom kristne og ikke-kristne.
I «Ask NT Wright anything» svarer biskop
Nicholas Thomas Wright – eller Tom Wright
som han også kalles – på spørsmål fra lytterne.
Brierley stiller Wright lytterspørsmål om tro, tvil,
teologi og kristent liv. Tom Wright er professor
og tidligere anglikansk biskop, og har fordypet
seg i Det nye testamentet og tidlig kristendom.
Han har skrevet mange bøker om teologi og det
kristne livet. Wright har stor faglig tyngde og er

enormt kunnskapsrik, men han er også ydmyk
og respektfull i møte med spørsmål om kristen
tro. Han gir lytterne grundige og reflekterte svar,
alltid forankret i Bibelen og den nytestamentlige
historien. Ofte er svarene tankevekkende, og
noen ganger kanskje litt overraskende, men
gir likevel god mening når man får innsikt i den
historiske konteksten. Det er veldig lærerikt.
Den ukentlige podcasten har alltid et tema. I
uken jeg skriver dette er temaet dåp, og Wright
svarer på en håndfull spørsmål om for eksempel
barnedåp vs. troendes dåp, og hva som skjer
i dåpen. Andre interessante temaer har vært
hvorvidt kristne må være enig med Paulus, om
det er moralsk riktig av kristne å bruke pengene
sine på ferie, vaksinemotstand i kristne miljøer,
og oppgjør med enkle syn på himmel og helvete.
Podcasten er engelsk, og varer i underkant av
25 minutter. God lytting!
Tekst: Aina van der Meeren
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Det skjer i din kirke
– med forbehold om endringer. Du finner alltid oppdatert informasjon på olsvik-kirke.no

Olsvik 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.

Colla Voce (kor 20+ år)

Mandag kl. 19.00–21.00. Mer informasjon finner
du på kirkens hjemmeside: olsvik-kirke.no.

Hver onsdag samles vi
til Superonsdag i Olsvik
kirke.

Olsvik Tweenies (kor 10–13 år)

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

Olsvik TenSing (14–18 år)

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

Kulturskole

I samarbeid med KFUK-KFUM tilbyr vi nå
kulturskole i Olsvik kirke. Her kan du velge
mellom individuell musikkundervisning og kurs
i foto/video, studioproduksjon mm. Kursene
har ulike målgrupper fra 10 til 19 år. Les mer
og registrer deg på nettsiden til kulturskolen:
kulturforalle.no.

Formiddagstreff

Pasjonskonsert
Velkommen til pasjonskonsert torsdag 14. april
kl. 18 med meditativ musikk for pasjonstiden v/
Rune J. Klevberg (orgel) og Johann Sebastian
Blum (cello). Fri inngang. Kollekt (kontant eller
Vipps).

Påskekonsert
Festlig og variert program i påsketiden med
blant annet «Resurrexit» for orgel, sopran og
triangel av Knut Nystedt, satser fra «Messias»
av G. F. Händel og fra koralkantaten «Jesu,
meine Freude» av D. Buxtehude.
Medvirkende:
Colla Voce, dir. Mats Roar Sakshaug
Fanasolistene, dir. Jan Røshol
Helge Haukås, trompet
Brith Barsnes Bjordal, sang
Terje Onstad, flygel
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Inngang kr. 100.
Konserten er støttet av Bergen kommune.

Kulturfestfundamentet
15. - 22. oktober 2022
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Sokneprest Martin Hunsager vil snakke om
temaet «Hovedtrekk i Johannes’ brev».
Etterpå blir det anledning til spørsmål og
samtale, og det blir enkel servering. Ta gjerne
med bibel. Påmelding er ikke nødvendig.

SuperOnsdag

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.

Velkommen til temakveld i kirkekjelleren i Olsvik
kirke torsdag 19. mai kl. 19.00!

Vi fortsetter våre fine treff
i kirkekjelleren. Alle treff
starter kl. 12.00 og avsluttes
ca. kl. 14.15. Det blir servering, utlodning,
andakt og gjester. Trenger du skyss, kontakt
Brith Barsnes Bjordal på 905 24 773 eller
kontoret i Olsvik kirke.
7. april: Sangeren og kvederen Kjersti Wiik med
Austrheim pensjonistkor.
5. mai: Trygve Hillestad, tidligere
informasjonsleder i Bergen politidistrikt, forteller
om boken «Mary – alenemor og vaskekjærring»
som han gav ut i 2021.
2. juni: Vårtur

La oss
be for
• Fred i Ukraina og alle som lider pga.
krigen
• Menighetsrådet og arbeidet de driver
• Alle frivillige medarbeidere i Olsvik
menighet
• Dåpsbarna og deres familier og
faddere
• Flere fosterhjem til barn som trenger
det

BARNAS

Prikk til prikk

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre.
Hva skjuler seg her?
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Finn fem feil!
De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene
på bildet under? Tegning: Kari Sortland

18

17

– Jeg vil
kjøpe en hatt.
– Vet du hvilken
størrelse du bruker?
– Nei, men jeg tok
med hodet for
sikkerhets
skyld.

er

Vits

En mann kom
inn på en bensinstasjon
og spurte dama bak disken:
– Har du en sånn bustete
og morsom liten figur som
jeg kan henge på speilet
inni bilen?
Dama ropte til mannen sin
inne på verkstedet:
– Lars, det er noen her
som vil kjøpe
deg!

BAR NAS
BAR NAS
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Gi barnebladet
Barnas til et barn
du er glad i!
Disse oppgavene er
hentet fra bladet.
Bestill abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00
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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

<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

