Olsvik kirke
NR 2 2022 - 38. årgang

OLSVIK OPPGRADERES!
SIDE 8–9

BLI MED I TWEENIES
SIDE 2

KONFIRMANTBILDER
SIDE 5–7

INFORMASJON

Bli med i Olsvik Tweenies!

Olsvik Tweenies er et barnekor for deg
mellom 10 og 13!
Vi holder til i Olsvik kirke. For tiden er vi et lite kor
på 8 personer, så vi tar veldig gjerne imot flere!
Hva gjør vi?
I Olsvik Tweenies holder vi på med mye forskjellig.
Mest av alt synger vi sammen i kor. Vi synger
mange ulike sanger, og på sommerkonserten
vår i år har vi Disney-tema. I tillegg til sang
driver vi også med drama og dans. Vi har ulike
skuespill, og danser koreografier som vi ledere
og medlemmer lager. Vi har et godt miljø, og
driver også med gøye leker og aktiviteter.

Bli med!
Tweenies er åpen for alle barn/ungdommer
mellom 10 og 13 år. Er du interessert i musikk,
dans og annen moro, og synes dette høres gøy
ut? Ta deg en tur, da! Vi har øving hver tirsdag
kl 17:30–18:30 i Olsvik kirke. Send gjerne en
melding til en av lederne hvis du har noen
spørsmål, eller ønsker å komme innom og hilse
på oss en dag.

Kontaktinformasjon til lederne:
Leah Michelle Nygård-Hørberg:
984 04 844
Ingvild Frantzen:
911 48 470
Marita Hansen:
902 87 18

Tekst og foto: Leah Michelle Nygård-Hørberg

Vel møtt på basar 19. november!
Basarkomiteen er i full gang med å planlegge
høstens basar. Loddbøkene er nå klare.
Ønsker du å selge lodd i sommerferien, kan
du hente loddbøker hos administrasjonsleder
på kirkekontoret.

Vipps-beløpet ble rapportert, og nå har vi funnet
frem til det som kom inn i kontanter. Totalbeløpet
er kr. 26 239,– (brutto).
På basaren i mars fikk vi inn kr. 27.890,– netto.
Vi hadde ingen utgifter.

På menighetens årsmøte i mars ble det
opplyst feil tall i basarkomiteens årsmelding
for loddsalget og kakelotteriet i november. Kun

Tusen, tusen takk til ALLE som støtter oss med
gevinster og deltar på basaren. Basarkomiteen
hadde ikke klart dette uten dere!
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Lederens hjørne
Strategisamling for menighetsråd og ansatte
Olsvik menighet har bestemt fellesskap,
frivillighet og diakoni som sine satsningsområder for perioden 2021–2023. I slutten av
mai var menighetsråd (MR) og de ansatte samlet
for å utarbeide en strategi for disse områdene.
Dette er viktige områder i en kristen menighet.
Det er avgjørende at det eksisterer et felleskap
mellom dem som har sin jevne gang i
menigheten. Når vi tar for oss listen over de
ulike samlinger og møtepunkter gjennom uken
og året, ser vi at det er mange. Vi setter opp
satsningsområder med ønske om å skape så
gode og meningsfulle fellesskap som mulig.
Viktige spørsmål å stille seg er:
• Hvordan fungerer disse samlingene?
• Hvordan oppleves de av de
tilstedeværende?
• Blir en tatt vel imot?
• Føler en seg velkommen?
• Er kirken et sted en vil komme tilbake til?
• Har vi gode tilbud for ulike aldersgrupper?
• Er det andre måter å samles på?

ved menighetsrådsleder Arthur Pilskog

Olsvik sokn har rundt 12 000 innbyggere. Vi
ønsker at alle skal oppleve kirken som sin,
og vite at en er velkommen til å være med. Vi
ønsker at de skal oppleve at det å delta i et
fellesskap er givende. Vi tror at så å si alle har
behov for og ønske om å høre til et sted.
Det månedlige formiddagstreffet er et godt
eksempel på dette. Hver måned møtes 70–80
personer. De trives, og vil ikke gå glipp av det
neste. TenSing samler ungdom fra 13 år til de
over 20. Hver uke samles de til hyggelige treff
og krevende øvelser i sang og dans. Andre
møtes til bibelstudier, bønn og temakvelder.
Vår melding til alle i Olsvik er at det er plass
til flere.
Derfor har MR og stab prøvd å se nærmere på
hvordan vi kan fremme det gode fellesskapet.
Og hvordan få flere til å være med som
frivillige, nettopp for å skape gode felleskap.
Dette igjen kan vise vei til omsorg for dem
som trenger det, gjennom diakonale tilbud.
Ikke minst besøk til dem som ikke kan
komme til kirkebygningen, men kan få besøk
i hjemmet om en ønsker det. Eller få hjelp på
annen måte.

Vi ønsker å løfte frem
hvor verdifullt det
er å være med på
gudstjenester, barne- og
ungdomsarrangementer,
Kulturfest-uken og
konserter. Det er
vanskelig å gi et entydig
svar på hvordan få flere
til å bli med. Men vi
ber og arbeider for at
menneskene i Olsvik skal se og oppleve at
kirken er der for dem. Kirken er viktig ved de
store anledninger som dåp og konfirmasjon.
Kirken er der både i sorg og glede. Det er godt
å vite at den kan være til støtte og hjelp.
Vår visjon er at alle som får et møte med
kirken, uansett anledning, kan kjenne seg
hjemme i fellesskapet, og slik kjenne støtte
og tilhørighet gjennom hele året. Og på den
måten være viktige for nettopp et inkluderende
fellesskap. Du er velkommen til å være en del
av fellesskapet i Olsvik menighet!

Olsvik kirke

Med ønske om en god sommer!
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BLI GIVER
OG BIDRA TIL:

Barne- og ungdomsarbeidet

Diakoniarbeidet

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

OLSVIK-KIRKE.NO/GAVE

Annet arbeid
ENDELIG GOSPELNIGHT!
Ved å støtte oss bidrar du til at vi
kan fortsette
TILBAKEBLIKK
PÅ KULTURFEST
med mye annet vi er stolt av.
SIDE 5

SIDE 2-3

NY KATEKET: BLI KJENT MED EVA

•
•
•
•
•
•

SIDE 8

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

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

SIDE 9

INFORMASJON

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!
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De to sjøene

andakt

Jeg skal lære dere litt geografi. Noen vet
det kanskje fra før, men Israel, det landet
Jesus levde i, har to innsjøer. Den ene heter
Galileasjøen og den andre heter Dødehavet.
Galileasjøen er ikke så stor – litt under
halvparten av Mjøsa, bare. Men det er en innsjø
som er full av liv. Og den er veldig viktig for
Israel. Den er nemlig landets viktigste vannkilde.
Det er også mange fiskere som lever av å fiske
der. Og det er et fantastisk sted å komme til. Når
man reiser gjennom ganske så tørre områder,
og så nærmer seg Galileasjøen og ser all
frodigheten og palmene og alle fargene – da er
det som å endelig komme til et sted fullt av liv.
Den andre sjøen er Dødehavet, som ligger sør
for Galileasjøen. Der er det ikke særlig frodig.
Og så er vannet fryktelig salt. Det er så salt at
hvis man vil bade i Dødehavet så kjenner man
at det svir skikkelig i øynene. Og så salt at i
Dødehavet finnes det ikke liv. Kanskje noen
mikroorganismer, men det er ingen planter og
dyr som overlever der. Israel har altså en sjø full
av liv og som gir masse godt, og en helt død sjø.
Israel har også en elv som renner sørover
gjennom landet. Den heter Jordan. Den
renner ned i Galileasjøen og ut av den, og
videre ned til Dødehavet. Det er det samme
vannet som renner inn i begge sjøene.

Galileasjøen

Hva gjør at det er så stor forskjell på dem?

mens den som beholder alt selv, er helt død.

Forskjellen er at Galileasjøen ikke bare tar imot
vannet fra Jordan, men den gir også fra seg
vann. For hver dråpe vann som innsjøen får
inn, sender den en dråpe videre. Dødehavet
derimot, gir ikke fra seg noe vann. Utenom
at noe fordamper, beholder Dødehavet hver
dråpe som renner inn fra Jordan. Det blir mer
og mer salt fordi salt ikke fordamper. Den
innsjøen som gir videre, flommer over av liv,

Det å bære et kors er å ta imot fra Gud, å vite at
vi er elsket. Og det er å gi videre, å være villige
til å gi oss selv. Kjærligheten renner gjennom,
som elva Jordan renner gjennom Galileasjøen.
Den bevegelsen skaper liv.
Tekst: Sven-Ove Rostrup
Foto: Chris Gallimore/Unsplash

Min salme
Det er sommer, det er grønt og flott og lyst ute,
og ikke minst – Han er oppstanden, halleluja!
Det begynner å bli noen uker siden påske,
men jeg tenkte det likevel var greit med en
påskesalme. Og her får dere min favoritt. Den
har en flott melodi, og det gir en helt spesiell
følelse å synge denne i kirken 1. påskedag.
Påskedagsgudstjenesten er en av årets fineste
gudstjenester synes jeg, og sikkert flere med
meg. Da er det litt jubelstemning – vi feirer
tross alt Jesu oppstandelse! Jeg tror nok også
at årstiden spiller inn. Når påsken kommer er
det blitt merkbart lysere ute, og kanskje er det
også knopper på trærne. Det er ikke så mørkt
og tungt og kaldt lenger, og jeg blir en gladere
utgave av meg selv. Da er det kanskje lettere å
synge i utropstegn. Å synge «Han har beseiret
mørke og død», og kjenne på hva det innebærer.
Dessverre fikk jeg ikke med meg gudstjenesten
i Olsvik 1. påskedag i år. Da var jeg vekkreist.
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Skann QR-koden
for å lytte til salmen.

Jeg tenkte kanskje det ble arrangert
påskegudstjeneste i kirken i nærheten av der
jeg var, men nei. Da ble jeg nødt å skape litt
høytidsstemning selv, og satt meg ved pianoet
en dag. Jeg er ikke veldig stødig på piano, men
jeg slo opp i Treklang og fant frem «Han er
oppstanden. Halleluja!». Og om jeg ikke fikk til
alle akkordene, så ble det i alle fall sang og god
stemning og litt oppstandelse i stuen.
Tekst: Aina van der Meeren
Han er oppstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.
Omkved:
Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn,
han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår Jesus er her!

Tre dager dødens fange han var
før han stod opp og seiren var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel han gikk.
Frelse og fred ved Jesus vi fikk.
Omkved
Engelen ropte: Frykt ikke mer!
Han som du søker, er ikke her.
Se, der er stedet hvor han ble lagt.
Han har stått opp – som selv han har sagt.
Omkved
Gå og fortell at tom er hans grav.
Livet han vant, da livet han gav,
gav det for oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.
Omkved

Årets konfirmanter

Søndag 2. mai 2022 kl. 11.00. Fotograf: Reimers.

Søndag 2. mai 2022 kl. 13.00. Fotograf: Reimers
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Lørdag 8. mai 2022 kl. 11.00. Fotograf: Reimers.

Lørdag 8. mai 2022 kl. 13.00. Fotograf: Reimers.

Søndag 9. mai 2022 kl. 11.00. Fotograf: Reimers.

Søndag 9. mai 2022 kl. 13.00. Fotograf: Reimers.

Områdesatsningen:

Olsvik oppgraderes

I undergangen ved Olsvikparken
kan man se den nye gatekunsten.

Hva er områdesatsning i Olsvik?

Tekst: Gro Renate Rostrup
Foto: Cathrine Mørner
Hva skjer videre?
• Skolesatsing på Olsvik, Loddefjord og Sandgotna skoler
• Arbeid med nærmiljøanleg ved Olsvikbanen skal starte høsten 2022
• Aktiviteter i nærmiljøet: Juniorklubb Olsvik, Olsvik UNG, Parkour-kurs,
Kulturagentene, gratis utetrening med Frisklivssentralen i Olsvikparken
• Olsvik Grendahus har drevet ungdomsklubb i flere år. Det er ønskelig å få
etablert et bærekraftig tilbud lokalt, også i samarbeid med Olsvik IL.
• Områdesatsningen i Olsvik har en egen tilskuddsordning for å stimulere til
lokalt engasjement, aktiviteter og opprustning med løpende søknadsfrist
• Samarbeid med borettslagene for å oppgradere og videreutvikle disse
områdene
• Bedre tilgang og tilrettelegging av gode friluftsområder er viktig. Utbedring
av stier og skilting rundt Grøntua og andre steder i Olsvik.
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Utenfor Olsvik kirke kunne man spise saft og boller, gå på
stylter, og prøve å spille på instrumenter.

• Bergen Bystyre vedtok i 2019, på grunnlag
av en folkehelseoversikt, at de ville prioritere
innsats i områdene Olsvik og Loddefjord.
Det ble da gjennomført et forprosjekt som
skal vurdere og identifisere oppgaver i disse
sonene.
• Levekårsundersøkelsene de siste årene
har avdekket utfordringer i Olsvik, og
derfor vedtok politikerne å satse ekstra på
områdene gjennom en områdesatsning.
• Områdesatsningen skal bidra til å skape
trygge og inkluderende bo- og nærmiljø
sammen med lokalbefolkningen. Lokal
medvirkning og dialog er viktig prinsipp som
ligger til grunn for arbeidet.
• I perioden 2019–2026 skal det satses på tre
felt:
• Gode nærmiljø
• Oppvekst og utdanning
• Byutvikling og infrastruktur

Bak Olsvikhallen var det hinderløype i regi av Bergen Parkour.

Gatefesten ble arrangert for første gang i år, med masse
aktivitet på forskjellige steder i området. Inne i kirken var det
konsert ved Olsvik skolekorps og Colla Voce, og aktiviteter
for de yngste i regi av menighetens egen SuperOnsdag.

Hvem er noen av ildsjelene for dette lokalt?
• Ruth Grung (byråd for arbeid, sosial og bolig)
• Leder av komité for miljø og byutvikling
• «Vi jobber tett med lag og organisasjoner for å bidra til at
områdene blir enda bedre å bo i»

Hva kan innbyggerne i Olsvik forvente seg i
fremtiden?
• Pumptrackbane, volleyballplan og et
nærmiljøanlegg ved skolen
• Gatefesten ble en suksess, og det er ytret
ønsker om å gjenta dette i 2023
• Potensiale for lavterskelaktiviteter som
kan drives i samarbeid med lokale lag,
organisasjoner og frivillighetssentralen
• Skolefrokost, mer leksehjelp, forsterket
foreldreveiledning/samarbeid, økt fokus på
digital kompetanse, tettere samarbeid med
biblioteket og styrkning av skolebibliotekene
• Det jobbes med trafikkutfordringer og
etablering av stier

• Disa Tell (nærmiljøkoordinator)
• Bidrar med arbeidet med å etablere møteplasser,
oppgradering av aktivitetsplasser, skilting av turveier o.l.
• Jobber også med å styrke lokale organisasjoner
• Sitter på kontor på Vestkanten
• «Det er bare til å ta kontakt dersom noen har spørsmål
eller ideer de har lyst til å drøfte»
• Andreas Nieuwejaar (utvalgsmedlem og beboer i Olsvik)
• Driver en Facebook gruppe kalt «Olsvik-området» som
fungerer som en informasjonskanal til beboere
• Aktivt deltatt i satsningsområdet som en form for
ressursperson
• Mener resultatene allerede er veldig synlig: Olsvikparken
er delvis rustet opp, og ved Olsvik skole har det kommet
nye aktivitetsområder med lekeapparater i tillegg til
utendørstrening for voksne
• «Olsvik er et godt sted å bo og leve, og enda bedre skal
det bli!»
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I Olsvikparken var det ulike aktiviteter for små og store.

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

Olsvik menighetsblad 2-2022 11

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

vigde
Helene Haug og Erik Stephansen
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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

Jonas Jacob Stangeland, Storetveit kirke
Madelen Hillestad Kahrs, Loddefjord kirke
Kaspian Thunestvedt Eriksen, Loddefjord kirke
Mathias Sande Sætre
Aron Aase Koldal
Anna-Malaika Askildt, Mariakirken
Samson Nikolaisen Myklebust
Paulina Victoria Lerøy
Klara Eikemo Kristiansen
Amalie Ekren-Østgulen

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
Gunvor Øen
Arvid Hermansen
Gerd Helene Anderson
Dagmar Henriette Pettersen
Håkon Berland
Arild Emil Johansen
Solveig Helene Holm
Bjarne Martin Tellnes
Sara Eikås
Ruben Østby
Gunvor Kramer-Skaar
Inger Margrethe Meyer-Lemicka
Håkon Idar Hansen
Ruth Helen Tvedt
Aud Kårbø
Aud Kjellaug Lorentsen

offer
Mars
13. KRIK			
20. Olsvik TenSing		
27. Menighetens misj.prosj.

2 678,00
2 788,00
1 935,00

April
03. Kirkens SOS		
10. Menighetens arbeid
14. Kirkelig dialogsenter
17. Kalfarhusets oppfølginss.
24. Menighetens trosoppl.

3 613,00
772,00
1 231,00
1 874,00
1 730,00

Mai
01. Changemaker		
08. Menighetens arbeid
14. Menighetens arbeid
15. Olsvik TenSing		

4 086,00
3 155,00
10 320,00
7 577,00

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.

19. juni. 2. søn. i treenighetstiden kl. 15.00
Musikkgudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
Takkoffer til menighetens arbeid. Utvidet
kirkekaffe.

4. sep. 13. søn. i treenighetstiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Hunsager.
Presentasjon av konfirmantene.

3. juli. 4. søndag i treenighetstiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp og
nattverd.

18. sep. 15. søn. i treenighetstiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
25. sep. 16. søn. i treenighetstiden kl. 11.00
UngMesse ved Nobukazu Imazu.

17. juli. Aposteldagen kl. 11.00
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp og
nattverd.
		
31. juli. 8. søndag i treenighetstiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp og
nattverd.
14. aug. 10. søn. i treenighetstiden kl. 11.00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp og
nattverd.
21. aug. 11. søn. i treenighetstiden kl. 11.00
Skolestartgudstjeneste.
28. aug. 12. søn. i treenighetstiden kl. 15.00
Semesteråpningsgudstjeneste. Utvidet
kirkekaffe.
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Silence
Silence
er
en
Oscarnominert film for både sjel
og hjerne. Dette er ikke en
typisk
«fredag-kveld-medpopcorn»-film
som
man
bare skal bli underholdt
av. Dette er en film man må
ha rette innstillingen og
humør for å se, og det er
ikke en film for sarte sjeler.
Silence forteller historien om
to portugisiske Jesuitt-prester,
Sebastião
Rodrigues
og
Francisco Garupe, som reiser
til Japan for å finne sin mentor
ved navn Cristovão Ferreira.
Det går rykter om at Ferreira
har forsaket sin tro, og forlatt
religionen etter å ha blitt utsatt
for voldsom tortur. Handlingen
er satt til 1633, og viser en
japansk kultur som er fastlåst
i en gammel tro, og gamle
tradisjoner. Det er ikke mye
rom for de to unge prestene og
deres katolske tro. Rodrigues
og Garupe får kjenne direkte
på kroppen hva det vil si å
være kristen i et land som
har andre overbevisninger,
og det er ikke lagt skjul på
hvordan menneskelig lidelse

anbefaling
ser ut. Spørsmålet de to
prestene sitter igjen med oppi
alle
disse
grusomhetene,
er: Hvorfor er Gud stille?
Filmen baserer seg på en
roman med samme navn
av den japanske forfatteren
Shūsaku Endō. Han var selv
katolikk, og tok ofte for seg
den kulturkollisjonen det ga
opphav til i hjemlandet hans.
Dette er derfor ikke en sann
historie, men dessverre er det
meste av hendelsene noe som
faktisk foregikk på den tiden.
Det kan vel også gjenspeile
situasjoner som kan oppstå
selv i dag, i forskjellige land.
Personlig vil jeg påstå at dette
er en av de beste skuespillerprestasjonene
til
Andrew
Garfield og Adam Driver,
som portretterer de to unge
prestene. Man kan ta og føle
på deres kamp gjennom TVskjermen. Man kan tydelig
se
sårhet,
utslitthet
og
frustrasjon i dem etter hvert
som handlingen går fremover.
Det er ikke mye tvil om at dette
var en tøff produksjon, som

har endt opp i en film som lar
seeren føle på det samme.
En liten apropos helt på slutten:
Martin Scorsese (regi) tuller
ikke når han lager film. Denne
varer i 2 timer og 40 minutter,
så det er en fordel om man har
god tid når man skal se denne.
Den er både vakker, trist og
sterk, og bør kanskje ikke sees
av den yngre garde.
Tekst: Gro Renate Rostrup
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Det skjer i din kirke
– med forbehold om endringer. Du finner alltid oppdatert informasjon på olsvik-kirke.no

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.

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.

Velkommen til høstens formiddagstreff! Alle treff
varer fra 12 til 14.30.

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.
18.20-18.30.

Formiddagstreff
Trenger du skyss, kontakt Brith Barsnes Bjordal
på 905 24 773.
Vi har som alltid, servering, utlodning og andakt.

Colla Voce (kor 20+ år)

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

1. september: Besøk av «Det melodiske
hjørnet» fra Fana kulturhus med Veslemøy
Fluge Berg og Wedberg trio
6. oktober: Aktivitør Linda Syslak kommer med
«DanseLars». Sittedans skaper trivsel og bidrar
til kondisjon, koordinering og styrket muskulatur.
Musikk, sang og rytme stimulerer erindring og
skaper ro.
3. november: «Fra fortid til nåtid». Sverre
Johannessen fra menigheten kommer på besøk
med bilder, historier og film fra nærområdet.

Olsvik Tweenies (kor 10–13 år)

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

1. desember: Bergen seniorkor og Forum
mannskor, dirigent Bjørn Bergmann.

Olsvik TenSing (14–18 år)

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

Kulturfestfundamentet
15. - 22. oktober 2022

691843
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La oss
be for
• Fred i Ukraina og alle som lider pga.
krigen
• Arbeidet som drives av staben,
menighetsrådet og de frivillige
medarbeiderne
• Høsten 2022 – at gudstjenester
og andre samlinger kan bli gode
møteplasser der vi kan dele tro og
fellesskap
• At de nye konfirmantene skal føle seg
velkomne i kirken

BARNAS

Gi barnebladet
Barnas til et barn
du er glad i!

Finn navn på 10 instrumenter!
I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 forskjellige
musikkinstrumenter. Navnene står fra venstre mot høyre
og nedover. Klarer du å finne alle sammen?
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hentet fra bladet.
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Bestill abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00
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Finn fem feil!
Her gir Jesus brød til fem tusen. De to bildene er
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?
Tegning: Claudia Chiaravalotti

NAS

Supersetning
Bibelskatt

Matteus 6,33: Søk
hans rettferdigheførst Guds rike og
det andre i tillegg.t, så skal dere få alt
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Side 12:
David og Goliat

Ordspråkene 4,23:
alt du bevarer, Bevar ditt hjerte framfor
for livet går ut
fra det.
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Salme 37,5: Legg din så griper han inn.
hånd! Stol på ham,
Jeg er viktig for Gud!
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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

