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Formiddagstreffets vårtur
Endelig var det tid for vårtur igjen! Bussen
som stod utenfor Olsvik kirke ble fylt denne
dagen. Samvær med hyggelige folk, en
busstur i det noen regner som «vestlandets
fineste dalføre», lunsj på et koselig sted, tid
til andakt og ettertanke.
I år gikk turen til Modalen, noe som Brith Barsnes
Bjordal hadde hatt idé til. Margith Johnsen var
turleder, og er godt kjent både i Teigdalen,
Eksingedalen og Ekse. Underveis fikk vi høre
mange historier, både anekdoter og informasjon.
Selv lærte jeg mye nytt. Da vi kom frem til
Modalen utpå dagen, fikk vi lunsj og tebrød i
restauranten på bryggekanten. Vakkert er det i
Modalen, uansett vær. Her hadde også Margith
en andakt for oss. Vel hjemme på ettermiddagen
var det mange inntrykk jeg hadde med meg.
Men hvordan startet denne kjekke tradisjonen?
Brith Barsnes Bjordal forteller at den første
turen hun arrangerte var til Herdla kirke, med
omvisning på museet på Herdla. Familien til
Arve Hansen Haugland, sokneprest i Loddefjord,
ordnet med lunsj på bedehuset; hjemmesmurte
rundstykker og tebrød. Siden det har det vært
reise hvert år. Selv har jeg fått være med til
Televåg, til Lysøen og ut på tur med en gammel
dampbåt.
Et særskilt minne for min del er da vi besøkte
Vestnorsk utvandringssenter på Radøy. Der har
de ulike hus fra det norske utvandrermiljøet i

USA, som så ble flyttet tilbake til Norge. Kirken
stod i sin tid i Brampton i Nord-Dakota, der den
ble bygget av norske emigranter. I 1996 ble kirken
gitt i gave til kultursenteret, og flyttet på dugnad.
Vi som var på vårtur fikk se dokumentarfilm fra
flyttingen, og jammen så det både vanskelig og
tungt ut. Det var spesielt å sitte i kirken, som
fremdeles hadde salmebøkene den lutherske
kirken i USA bruker. Slike hendelser kan du få
med deg på tur med formiddagstreffet!

Neste år er allerede under planlegging. Et ønske
er å kunne dra til Alvheim restaurant i Øygarden.
Å få besøkt Anne Lise Grøm og mannen, som
har en fantastisk eiendom/hage.
Du er velkommen til å bli med neste gang, enten
du har mange gode minner fra vårturer eller om
det blir for første gang!
Tekst: Heidi Merete Baird

Kirken på kjøpesenteret
Vestkanten er knutepunktet for handling og
aktiviteter i Loddefjord-området. I mange år
har Olsvik og Loddefjord menigheter vært til
stede på kjøpesenteret med «Kirkebenken».
Kirkebenken er til stede torsdager kl. 13–15. De
byr på kaffe og vafler og en god prat, enten ved
standen eller på et eget samtalerom. Ansatte
fra Loddefjord kirke og Olsvik kirke samarbeider
om å være der. På den måten får kirken være
synlig og til stede der hvor folk er, og folk får
kontakt med kirken i en annen setting enn
søndagsgudstjenestene.
Hvordan drives det sosiale på senteret, og hvorfor
vil de ha folk fra kirken der? Menighetsbladet fikk
et intervju med markedssjef Ole Konrad Iversen.
Iversen sier at selv om Vestkanten først og
fremst er et kjøpesenter, er de også bevisst på
sin rolle som knutepunkt og samlingssted for
folk. Halvparten av de som kommer til senteret
gjør det av andre grunner enn å handle.
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Det
er
gjort
brukerundersøkelser
om
Kirkebenken. Ikke bare er de som bruker
Kirkebenken veldig fornøyde – også folk som
ikke stopper opp, liker at tilbudet finnes og at
kirken er til stede på denne måten.
Iversen sier at det er viktig med et godt nærmiljø.
Det er godt å se barn bli ungdommer og senere
voksne, for så å komme tilbake til senteret med
egne barn. Det skal være godt og trygt å være
her.
Iversen er opptatt av nærmiljøet til kjøpesenteret,
og han er blant annet styremedlem i MOLA,
stiftelsen Meningsfull Oppvekst i Laksevåg.
– Alt ved senteret og Loddefjord er blitt bedre
siden 70- og 80-tallet, men det er fortsatt mye å
gripe tak i, sier han.

knutepunkt i hjertet av Loddefjord. Det er fint at
Kirkebenken kan bidra til det.

Nye generasjoner kommer til. Vestkanten
skal være et godt sted for alle, et pulserende

Tekst: Randi Magnussen
Foto: Nobukazu Imazu

Drop-in-dåp i høst

Dåpen er for alle, uansett alder. Du er alltid velkommen til dåp. Her fra drop-in-dåp i Mariakirken i 2021.

Har du selv tenkt på å bli døpt, men ikke
funnet den rette anledningen? Har du barn
du vil døpe? Eller kanskje du helst vil stikke
innom kirken og arrangere dåp uten for
mye oppmerksomhet? Kirken inviterer til
drop-in-dåp 1.–2. oktober og 5. november.
Velkommen til dåp!
Du er alltid velkommen til å melde deg på en
dåpsgudstjeneste. I tillegg har vi satt av to helger
i høst der du som ønsker dåp kan møte i kirken
for å bli døpt selv eller bære barnet ditt til dåp.
Det er en enklere ramme, og ingen påmelding
trengs til det.
Hva er drop-in-dåp?
Drop-in-dåp er et alternativ til en tradisjonell
dåp i gudstjenesten. Du trenger ikke melde deg
på forhånd, men kan møte opp i kirken der det
er annonsert drop-in-dåp. Der blir du tatt imot,
gjennomfører en dåpssamtale med en prest og
blir døpt i en enkel dåpsseremoni i kirkerommet.
Helt enkelt – like stort!

Kulturfest 2022
er avlyst

Noen kaller det åpen dåpsdag, andre dåpsfest,
men felles er at man kan møte opp og bli døpt,
uten påmelding og i en egen seremoni.
Trenger jeg å ha med noe?
Du kan komme med et stort dåpsfølge eller du
kan komme alene. Alle er like velkommen! Har
du ikke faddere stiller som regel menigheten med
dette. Dåpskjole er det også mulig å låne, men
man velger selv hvilke klær man vil bli døpt i. Det
eneste du må huske på er å ta med legitimasjon
(fødselsattest for små barn eller «Bekreftelse på
navnevalg» som alle med barn født etter 2019
får i Altinn). Husk skriftlig samtykke fra den andre
forelderen dersom du kommer alene for å døpe
noen under 15 år.
Hvorfor døpe?
Det kan være mange grunner til å ønske både
en mer utradisjonell dåp eller å bli døpt i en
søndagsgudstjeneste. Viktigst er det at alle er
like velkomne til dåp. Dåpen er en gave som det
bare er å ta imot, uansett når eller hvor i livet du

Når og hvor er det
drop-in-dåp?
Lørdag 1. oktober
Arna kyrkje kl. 14.00–16.00
Johanneskirken kl. 12.00–15.00
Slettebakken kirke kl. 12.00–16.00
Åsane kirke kl. 15.00–17.00
Søndag 2. oktober
Bønes kirke kl. 12.30–14.30
Lørdag 5. november
Nykirken kl. 12.00–15.00
Mariakirken kl. 12.00–15.00
Listen oppdateres på kirken.no/bergen.
er. Det er en hellig handling der Gud gir sitt løfte
om å være med oss hele livet. I dåpen blir man
medlem i Den norske kirke.
Tekst og foto: Kirken i Bergen

Kulturfest i Olsvik kirke 2022 er dessverre avlyst. Det er mange
som har sett frem til denne årlige begivenheten, men ut ifra
rådende omstendigheter ser vi ikke mulighet for å gjennomføre i år.
Vi beklager dette og satser på å komme tilbake med gode kulturelle
og musikalske tilbud.
Ledelsen i Olsvik menighet
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Basecamp – ein stad å høyre til

Basecamp på tur opp Via Ferrata-ruta i Loen

I Øygarden kommune opplevde dei at ein
del rotlause ungdomar søkte til storsenteret
fordi dei ikkje hadde noko betre å ta seg til.
Med samarbeidsprosjektet Basecamp har
ungdomane no fått ein stad å høyre heime.
Basecamp er eit rus- og kriminalitetsførebyggjande tiltak for ungdom mellom 13 og
25 år. Det ligg på Sartor Storsenter i Øygarden
kommune. Tiltaket rettar seg inn mot ungdom
som oppheld seg mykje på senteret og gjerne
ikkje deltar i andre organiserte aktivitetar, unge
som av ulike grunnar har ein tøffare kvardag enn
ungdomar flest.
– Me er stolte av det me gjer, fordi me ser at det
fungerer og vi får tilbakemeldingar om at me gjer
ein forskjell i mange ungdomars liv, seier Jon
Andreas Tjentland. Han er er ungdomsdiakon og
dagleg leiar i Basecamp.
Positivt samarbeid
Tiltaket starta 2004 av di ein i lengre tid hadde
erfart ein del utfordingar med ungdom som hang
mykje på kjøpesenteret utan noko fornuftig å
gjere. Då kjøpesenteret ville byggja ut fekk dei
difor ein klausul frå kommunen om sette av
areal til ungdomsarbeid. Dette vart basen for
Basecamp. For samstundes ville den dåverande
diakonen gjere noko positivt for desse unge, og
hadde eit sterkt ønske om å bidra.
Slik vart eit samarbeid mellom det kyrkjelege
fellesrådet, kjøpesenteret og kommunen fødd.
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Prosjektet fekk namnet Basecamp og vart fort
ein suksess. Namnet spelar på den faktiske
tydinga av omgrepet base camp.

tilbod om ei rekke ulike aktivitetar, frå ope
hus og aktivitetsdag til naskerisamtale og
hasjavvenningskurs.

– Me ynskjer å tilby ein stad der dei unge kan
ha ein trygg base i livet, der dei kan få ei pause,
få påfyll og rett og slett kan føle seg heime, fortel
Tjentland.

Etter kvart vart også Basecamp RePro
starta. Dette er eit arbeidspraksistiltak for
ungdom mellom 16 og 25 år som står utanfor
arbeidsmarknaden eller som manglar skuleeller læreplass. Her lærer ungdomane å fikse
møbler, interiør, tekstilar og syklar, og gjev nytt
liv til det som andre har kasta. For ungdomane
skal Basecamp RePro i tillegg vera ein stad for
å revitalisere seg sjølv, slik at nye moglegheiter
kan opne seg for å komme vidare på utdanning
eller anna permanent arbeid.

Det som starta som eit treårig prosjekt, har
frå 2007 vore eit fast tiltak og det vart etablert
som ei eiga foreining. Basecamp er finansiert
gjennom medlemsorganisasjonane i foreininga,
prosjektmidlar og gåver frå ulike givarar.
Verksemda har i dag til saman åtte tilsette.
Ifølge dagleg leiar Jon Anders Tjentland har noko
av suksessoppskrifta vore nettopp samarbeidet:
– Me opplever det som veldig positivt med
samarbeidet på tvers . Det hadde ikkje vore
det same om det var berre kyrkja, senteret
eller kommunen sitt tiltak. Det gjer ei positiv
synergieffekt å samarbeide slik, sidan me har
ulike perspektiv og betre kan nytte kvarandre sitt
potensiale, seier ungdomsdiakonen.
Vil bidra til å realisera draumar
Målet med Basecamp er å hjelpa ungdom som
på ulike måtar er i ferd med å falle utanfor.
Basecamp er tufta på verdiane nestekjærleik,
verdigheit, omsut og inkluderande fellesskap.
Visjonen er å bidra til å realisera draumane
til ungdom om eit godt liv. Målgruppa får

– Målet er at Basecamp RePro skal fungera
som eit springbrett vidare i livet gjennom at ein
får arbeidspraksis og hjelp til å navigera i Navsystemet og til å skriva jobbsøknadar, fortsett
Jon Andreas.
Både Basecamp og Basecamp RePro er
store suksessar og får så å seie berre positive
tilbakemeldingar, både frå ungdomane og frå
andre.
– Me får tilbakemeldingar som «kvifor har ikkje
alle kommunar eit slikt tilbod?», avsluttar Jon
Andreas Tjentland.

Tekst: kirken.no
Foto: Jon Andreas Tjentland

Målekurs for flyktningar

Elena og Gro studerer biletet som akkurat er ferdig.

Flyktningediakon og bildeterapeut Gro
Fyllingsnes inviterer ukrainarar på målekurs.
– Godt å få møte andre og stresse ned med
måling, seier kursdeltakarane.
Kvar tirsdag og onsdag er det målekurs for
ukrainarar i Fyllingsdalen, der kommunen har
etablert ein samlingsstad i samarbeid med Den
ukrainske forening i Bergen og Hordaland. Her
fins informasjon, og det arrangeres aktivitetar for
vaksne og barn.
Måler for å uttrykkje kjensler
Fyllingsnes er både kunstnar, bildeterapeut og
flyktningediakon, og ønska å starte eit arbeid for
flyktningar som ikkje så mange andre dreiv med.
– Kommunen oppfordra oss til å finne vårt
særpreg. Eg har jobba mykje med måling, som
kan vere ein god reiskap når ein har opplevd
vanskelige ting. Både det å få kvile i noko, men
og å få uttrykkje kjensler. Eg har stor tru på at
dette kan vere ein god aktivitet for flyktningane.
Fyllingsnes viser biletet som ei av deltakarane,
Yaroslava, har måla, av ei kvinne med eit barn,
begge kledd i ukrainske fargar. Dei bruker det
norske flagget som skjold, ein beskyttelse mot
granatane.
– Kvinna hadde eit lite barn med seg til Noreg,
og har no flytta til austlandet. Ho visste kva ho
skulle måle når ho kom hit. Ho sa: «Eg må gjere
noko med kjenslene mine, slik at ikkje kjenslene

gjer noko med meg», fortel flyktningediakonen.

Positive kjensler på målekurs

Mange er redde

Ei av dei andre kvinnene på kurset er Tatiana,
som bur på Hjellestad hos sonen. Ho var på
besøk hos han i februar då krigen braut ut,
og kunne ikkje reise heim igjen. Ho bur vest i
Ukraina, i Ivano-Frankivsk. Ho er glad for tilbudet
i Fyllingsdalen.

Lisa er med som tolk og medhjelpar. Ho er også
kunstlærar i heimlandet, og saman med Gro
lærer dei bort kunstfaglege termer på norsk.
Målegruppa held på med forskjellige oppgåver,
mellom anna eit stort felles måleri av den
ukrainske kunstnaren Eugenia Gapchinska. Alle
kopierer kvar sin lille bit, som skal settast saman
til eit stort bilete.
– Det er godt å ha ein stad å halde på med noko
anna enn å sjekke mobilen og vente på nyhende
heimefrå. Mange er veldig redde for familie og
vener i Ukraina, fortel Gro.
Ei av flyktningane er Elena. Ho kom til Noreg
frå Kyiv for to månader sidan, saman med
dottera på 17 år, som er universitetsstudent og
har nettundervisning slik at ho kan gjere ferdig
semesteret. Dei har no blitt busett av kommunen,
etter å ha budd hos ein vertsfamilie i to månader.
Ho fortel at det blir verre og verre i heimbyen,
med fleire våpen og soldater i gatene.
Elena set pris på å måle, og lagar eit bilete av eit
tre som symboliserer livet.
– Eg likar sjølve prosessen med å skape eit
bilete. Røtene symboliserer fortida vår. Sjølve
treet med greinene er notida, og blomane i treet
symboliserer borna med ulike talenter og fargar.

– Eg kjenner på mykje stress, men får positive
kjensler når eg kjem her. Det er godt å måle. Det
betyr også mykje å møte andre ukrainarar.
No ønsker ho å lære norsk. Ho er svært bekymra
for foreldra, som er i 80-åra, og mottek meldingar
med oppdatering med bombesignal frå Ukraina
dagleg.
Viktoria kom til Noreg frå Kharkiv i slutten av
mars, saman med mora og ei dotter, medan
faren og ein bror med familie er igjen i Ukraina.
Ho er svært bekymra for dei, og har kontakt med
dei dagleg. Ho fortel at byen blei bomba kvelden
før.
Det er 3. gang ho kjem på målekurset, og fortel
at det er barndomsdraumen hennar å studere
kunst.
– Bestefaren min var ein veldig flink målar, og no
har eg tid til å måle, seier Viktoria.

Tekst og foto : Kirken i Bergen
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Pilegrimsvandring rundt Tinnsjøen
i Telemark

På vandring fra Dal kirke til Gransherad.

Hvorfor dra til Spania for pilegrimsvandring
når vi er så heldige og lever i en eneste
stor nasjonalpark med kirker på de flotteste
stedene? Det var spørsmålet som ble stilt før
suksessen «Pilegrimsvandring mellom dei
kvite kyrkjene rundt Tinnsjøen».
Diakon Silje Sjøtveit jobber i Tinn kirkelige
fellesråd. For seks år hadde familien bestilt tur
til Cinque Terre der de skulle gå i vakker natur.
Noen dager før avreise gikk hun og mannen på
tur hjemme i Austbygda. Med blikk på fjell og
vann, og vakre hvite trekirker som omkranser
Tinnsjøen, stoppet hun opp og utbrøt: hvorfor i
all verden kommer ingen hit for å gå tur?
– Det var sånn det hele begynte. Her har vi
nydelige trekirker i hver ei bygd, og et fantastisk
turområde rundt, så det var en kjempemulighet til
å invitere inn til kirke og samvær på en ny måte
– med et større potensial enn «bare» høymesse.
En unik plass
Tinnsjøen ligger i hjertet av Sør-Norge, i Tinn
og Notodden kommune. Sjøen har bratte sider,
og fylles av en krans med hvite trekirker; Atrå
kyrkje, Dal kirke, Gransherad kyrkje, Austbygde
kyrkje, Hovin kyrkje og Mæl kyrkje.
– Jeg startet med å kontakte vår turglade
sokneprest Kristin Fæhn, hun tente som
en fyrstikk! Så fikk vi i gang samtaler med
Visit
Rjukan,
Turistforeningen,
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mellomprosjektet og historielaget, og det ble
et interkommunalt samarbeid med masse
entusiasme. Frivillige kom også med, folk som vi
ikke før har sett så ofte i kirkene, men som synes
dette var et spennende prosjekt.

Hvor mange som har gått de ulike etappene,
vet Silje ikke. Men at boka som beskriver alle
turene selger svært godt, både på norsk og
tysk, har overrasket Bok & Media og gledet
initiativtakeren.

Hele turen rundt Tinnsjøen er 90 km lang, så her
måtte prosjektet stykkes opp.

– Det er faktisk først i år dette tar av. Det har
stått om pilegrimsvandringene våre i en spansk
pilegrimsblogg, så vi tror jo at det kommer
flere utlendinger når all reising igjen blir mulig.
Så langt har det vært mellom 50 og 200 med
på de organiserte turene våre, men man kan
selvfølgelig gå når som helst og flere ganger.

– Vi begynte med én organisert tur i 2015, vi
ryddet stier, fant fram informasjon om sted og
kirke, og laget et opplegg for samling i kirka der
vi startet og der vi kom da målet var nådd. Så
tok vi neste strekning året etter, og nå er det
altså fem unike turer der man får oppleve kultur
og tur, alene eller sammen med andre. Påsken
i fjor hadde vi også oppslag med qr-koder og
påskevandring for voksne og barn.
Universalnøkkel til alle kirkene
Kvite kyrkjer-gruppa ønsket også at folk skulle
kunne besøke kirkerommene. Særlig under
korona, når det meste var stengt, var det viktig å
gi tilgang, men også på vandring gjennom året.
De fikk dermed på plass et sikkert opplegg der
pilegrimene på forhånd kan betale 300 kroner
for å låne en universalnøkkel som går til alle
kirkene, og man signerer på en avtale som sikrer
at kirkerommet ikke skades. Kirkesølvet ryddes
bort, men ellers er kirkene slik de pleier å være –
og det har ikke vært noen dårlige erfaringer med
ordningen.

Alternativ vei til kirke
Startsted og endestopp for vandringene er de
ulike kirkene, men Silje har erfart at mange av
de som har kommet med, ikke har et forhold til
kirken før de deltar blir pilegrimvandrere.
– Både frivillige med turglede og medforfatter av
boka, tyske Ingrid Wiens, har blitt med i kirkens
arbeid gjennom dette prosjektet. Vi har jo ikke
fulle høymesser i kirkene før og etter tur, men
har en samling i kirken som kan legge grunnlag
for å engasjere seg i menighet og for å komme
tilbake også i andre sammenhenger. Dette er
rett og slett en herlig, forfriskende måte å nå ut til
nye mennesker på!
Tekst: kirken.no
Foto: Wiens/Sjøtveit

Håp for verden etter
generalforsamling

Kjetil Fretheim og Ingeborg Midttømme sitter i KVs sentralkomite i årene framover.

Kirkenes verdensråds generalforsamling
er nå historie. Fokus for årene framover i
internasjonalt kirkesamarbeid er «Forsoning,
rettferdighet og enhet» – og felles innsats for
klima og fred er viktigere enn noensinne.
En generalforsamling i Kirkenes verdensråd
finner sted omtrent hvert åttende år. Dette er
nokså sjelden, og den er dermed ikke bare den
øverste myndigheten i organisasjonen, den er
også en kirkefestival med mange uttrykksformer.
Det meste av Kirkenes verdensråds arbeid
foregår mellom generalforsamlingene, men
selve generalforsamlingen blir ofte stående som
en historisk milepæl, hvor en ser på arbeidet
som er gjort, analyserer dagens situasjon, og
bestemmer retningen for det fremtidige arbeidet.
Norsk deltakelse i Sentralkomiteen
Ingeborg Midttømme,
Fretheim, professor
høyskole var begge
fortsette i viktige verv
nye sentralkomiteen.

biskop i Møre og Kjetil
ved MF vitenskapelig
delegater, og skal nå
som medlemmer av den

Ingeborg Midttømme har sittet i The message
committee, og snakker om håpet i en urolig
verden.
– Vi har løftet fram at det er håp for verden, men
at det er et stort arbeid vi må gjøre i fellesskap for
at verden skal bli et mer rettferdig sted med håp
for alle. Kristi kjærlighet beveger oss, men da må

vi la oss bevege – og vi må stå sammen! Når vi
er her i Karlsruhe, kjenner vi på opplevelsen av
at vi er 550 millioner kristne mennesker som står
sammen, og det er sterkt.
Midttømme ble for øvrig også valgt inn i
Eksekutivkomiteen. Komiteen er et slags
arbeidsutvalg med 20 medlemmer, og Mørebiskopen er eneste medlem fra Norden.
Kjetil Fretheim ser fram til å følge KV tett i åtte år
framover, til neste generalforsamling.
– Dette er et spennende verv! Vi skal følge opp
sakene som har vært viktige her; klimasaken,
fred i Europa og fred i Midtøsten. I tillegg er
det et stort engasjement for urbefolkning og
ungdommers deltakelse. Alt dette gir oss
utfordringer å jobbe videre med! Jeg for min del
er særlig opptatt av klima og fredsarbeid, og
gleder meg til å være tett på det som skjer.
Økumenisk deltakelse fra Norge
Som medlemskirke deltok Den norske kirke
med fire delegater, flere observatører, gjester
og rådgivere. Fra Norge har representanter fra
Norges Kristne Råd og flere av medlemskirkene
deltatt. Kirkens nødhjelp, Stefanusalliansen
og Diakonia er organisasjoner som har bidratt
med stands, materiell, seminarer, workshops
og programinnslag. Viktig er også deltakelsen
på “Pre-assemblies” som “Just community of
women and men”, for-konferansen for urfolk og

en stor økumenisk ungdomssamling.
Variert program
Programmet har vært både stort og variert,
med store samlinger rundt hovedtemaet “Kristi
kjærlighet beveger verden mot forsoning
og enhet” og gudstjenester, morgen- og
kveldsbønner. Tidligere generalsekretær i
Kirkenes verdensråd, preses Olav Fykse Tveit,
var sentral i prosessen som ledet frem til temaet,
hvor Kristi kjærlighet står sentralt.
Berit
Hagen
Agøy,
internasjonal
direktør i Kirkerådet, har også deltatt på
generalforsamlingen.
– Delegatene har vært innom mange tema,
sittet i ulike komiteer og grupper og jobbet
med forskjellige saker. Det har vært pekt på
at klimakrisen og verdenssituasjonen er så
dramatisk at nå må alle kirker komme sammen
og i fellesskap være et kristent vitnesbyrd. Vi
som er her får sterkt inntrykk av akutt krise når
vi møter folk fra hele verden, og kanskje særlig
mennesker fra Ukraina og Pakistan. Samtidig får
vi bredere perspektiv når vi er sammen, for det
er krig i mange land, selv om Ukraina er det vi
hører mest om. For eksempel er palestinerne i
en dramatisk situasjon, og dette har KV utformet
en sterk uttalelse rundt, avslutter Hagen Agøy.
Tekst: kirken.no
Foto: Kirkerådet
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Jesus og barna
Det står i Mark 10, 13–16: «De bar små barn
til ham for at han skulle røre ved dem, men
disiplene viste dem bort. Da Jesus så det,
ble han sint og sa til dem: ‘La de små barna
komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds
rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier
dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik
som et lite barn, skal ikke komme inn i det.’
Og han tok dem inn til seg, la hendene på
dem og velsignet dem.»

og nå uten å tenke på fortidens feil og smerter
og å ha framtidens bekymringer. Jesus sier i
Johannesevangeliet 17, 3: «Og dette er det
evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne
Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.» Guds
barn er kalt til å kjenne Jesus og leve med ham
her og nå. Vi kan kaste både fortidens sorg og
framtidens bekymring på den allmektige Gud i
Jesu navn, for å være i stand til å leve i nåtiden
med Guds evige optimisme og et stort smil.

Jeg synes at fortellingen om Jesus og barna
fra Markusevangeliet er en av de vakreste
fortellingene i Det nye testamentet. Siden Jesus
er så glad i barn, har jeg også en stor grunn til
å være det! Som prest har jeg stor glede av å
døpe barn i våre gudstjenester. Mitt hjerte blir
fylt av himmelsk glede, spesielt når et barn
ser mot meg med nysgjerrige øyne under
dåpshandlinger! Personlig synes jeg at det er
flott å ha åpen barnehage i Olsvik kirke. Av og
til er jeg innom der for å hilse på barna og prate
med deres mødre og fedre der.

Babyene er så hjelpeløse at de ikke klarer å leve
alene. De trenger konstant oppmerksomhet av
sine foreldre. De vet så godt at de alltid trenger
foreldrenes omsorg og pleie for å overleve.
Derfor gir de beskjed til foreldrene hver gang
de trenger hjelp. De gråter for å vise foreldrene
behovet for hjelp. Jeg synes at det er viktig
for meg som Guds barn å innrømme at jeg er
like hjelpeløs som babyene. Fariseerne og de
skriftlærde kom ikke til Jesus, nettopp fordi de
ikke innså hvor hjelpeløse de var. De hadde ikke
bruk for Jesus i det hele tatt.

Barna kan lære meg mye. Jeg synes at de er
beste mestre i mindfulness, fordi de lever her

Jesus sier at jeg ikke kan komme inn i Guds
rike dersom jeg ikke tar imot Jesus som et lite

andakt

barn. Som Guds barn vil jeg innse min totale
hjelpeløshet og invitere Jesu allmektige hjelp inn
i livet mitt. Jesus sier til meg: «Kom til meg, alle
dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg
vil gi dere hvile.» Derfor vil jeg komme til ham og
være hos ham som et barn som føler seg trygg i
sin mors fang.

Tekst: Nobukazu Imazu
Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen

Min salme
Klimakrisen er en av vår tids største
utfordringer. I møte med den trenger vi salmer
som ikke isolerer seg i en åndelig virkelighet,
men taler inn i situasjonen vi står i. Det er
ikke mange salmer som snakker tydelig og
moderne om vårt forvalteransvar overfor
både skaperverket i seg selv og kommende
generasjoner. Men de finnes.

Skal vi av alle slekter
som var på jorden før,
bli den som bærer skylden
når livets mangfold dør?
Ja, skal vi bli de siste
som står i soloppgang,
i kjølig bris fra havet,
og priser deg med sang?

Eyvind Skeie, en av vår tids største
salmediktere, sier at han gjennom denne
salmen er stolt over å ha innført en del nye ord
i den norske salmelitteraturen. I dikterens egne
ord stiller salmen «ransakende spørsmål til
foreldre og besteforeldre, om menneskehetens
ødeleggende spill med naturen».

Skal barna som vi elsker
og bare ønsker godt,
forakte oss for jorden
som de i arv har fått?
Slik spør vi i vår uro
og kjenner angstens klo,
men vet at du har kalt oss
til kjærlighet og tro.

Mange salmer slutter med håpet om himmelen.
Det gjør ikke denne. Det er ikke slik at vi kristne
kan tenke at «det er nå ikke så nøye med hvordan
det går med jorden; vi skal jo til himmelen
uansett». Nei, gjennom sin død og oppstandelse
og sending av Den hellige ånd, innviet Jesus
Guds rike her på jorden. I videste forstand er vårt
oppdrag som kristne å hjelpe til med å effektuere
Guds rike, som allerede for to tusen år siden
begynte å bryte inn i vår virkelighet på synlige og
mystiske måter. Det virker for meg åpenbart at
omsorg for planeten vår er en betydelig del av å
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formidle Guds kjærlighet til alle mennesker.
I en tid hvor naturen er truet, trenger kristen
trospraksis det Skeie kaller økokristologi:
Visjonen av den lysende Kristus i skaperverket
som omgir oss i dag. Som han skriver i en annen
salme: Vi må la «skapningens sukk bli en del av
vår bønn».
Salmen slutter med en bønn om kunnskap,
visjoner, handlekraft, og mot. Alle er egenskaper
som vi trenger i møte med utfordringene vi står
overfor. Samtidig må det ikke bli en hvilepute at
vi «venter på» denne utrustningen. Det gjør ikke
klimaet.
Tekst: Christer van der Meeren
Illustrasjonsfoto: freepik.com

Vi ber deg, Gud, vår skaper,
om visdom og forstand,
så vi kan verne jorden
med luft og hav og land.
Å, Herre, gjør oss rede
til oppgjør og til bot,
gi kunnskap og visjoner
og handlekraft og mot.
Tekst: Eyvind Skeie

Lederens hjørne
Se hva som skjer
Skulle du ønske du kunne være med å
bestemme hvordan Olsvik menighet skal
være i de kommende år?
Du inviteres til være med og forme menighetens
arbeid, ved din tilstedeværelse og samtale
med dem som er med i dag. Slik blir du kjent
med hva som skjer. Da vil du se at det er et
samarbeid mellom de ansatte og frivillige, og
mellom de frivillige. Olsvik menighet har gode
ressurser i sine ansatte og frivillige. Bli med
du også! Én person kan utrette en hel del;
sammen kan vi utrette desto mer!
Da har du sjansen til å gi uttrykk for hva du

ved menighetsrådsleder Arthur Pilskog

synes bør prioriteres. Kanskje har du initiativ
du vil fremme eller støtte? Dette kan skje ved
at du deltar i den utstrekning du kan. Både på
ukedagene og på søndagene.
Det er også viktig at vi får kandidater til å stille
til tillitsverv. Høsten 2023 er det valg til nytt
menighetsråd. I tiden fremover til sommeren
neste år, vil vi spørre medlemmene i Olsvik
om å stille som kandidater til menighetsrådet.
Det består av åtte faste medlemmer og fem
varamedlemmer. Begynn i dag å vurdere om
dette er noe for deg.
Ta et valg! Enten om å stille som kandidat, eller
bestemme deg for å se nærmere på hvordan du
allerede i dag kan delta i Olsvik menighet. Det
første steget er å være med på det som skjer.

Se menighetsbladet og
Facebook-siden vår.
Tenk
etter
hvilke
muligheter du har til å
bidra. Ta deg tid til å
tenke gjennom denne
utfordringen. Enten du
melder deg selv eller
vet om noen som bør
spørres.
Velkommen til å være med i Olsvik menighets
arbeid. Vær med og se hva som kan skje!

Velkommen til SuperOnsdag
SuperOnsdag er et gratis tilbud med musikk
og lek til alle barn i Olsvik, og sosialt samvær
for voksne.

Ekstra tilbud til barnehager
og skoler

Vi bruker både kirkerommet og kjelleren når vi
skal gjøre de forskjellige aktivitetene. Vi er en
god gjeng som koser oss i lag hver onsdag, og vi
ønsker så gjerne å bli kjent med flere!

Ønsker du en sangstund med kjente
sanger og rytmeinstrumenter? Vi reiser
gjerne rundt og synger litt for dere og lager
fin musikk sammen med barna. Ikke nøl
med å ta kontakt!

Vi starter kl 17.00 med en sangstund i
kirkerommet. Her har vi kjente sanger og nye
sanger, med bevegelse og rytmeinstrumenter.
Det er alt fra «Bæ bæ lille lam» til «Rock ‘n roll
fiskeboll».

Det hele avsluttes ca kl 18.20 med en samling
der vi synger, leker og forteller historier, før vi
ønsker alle vel hjem og en fortsatt fin kveld kl
18.30.

Etter sangstunden har vi aktiviteter for ulike aldre
i kjelleren. Det kan være perling, fargelegging,
lage smykker og armbånd, Lego, puslespill,
brettspill, Duplo og frilek. Vi setter gjerne på
musikk slik at barna kan danse hvis de ønsker
det. Noen ganger har vi også en danselek.

Vi har et veldig godt miljø der alle er velkomne.
Tilbudet er helt gratis. Det viktigste for oss er at
barna kan komme hit og kose seg i lag med andre,
og at alle føler seg ivaretatt og velkommen. Det
er ingen forpliktelser – du kan komme når du kan
og vil. Det er ingen påmelding.

Det blir satt frem vann og saft til barna og kaffe til
de voksne, slik at de voksne også kan sette seg
ned og være sosial med hverandre. Det er viktig
for de voksne å kose seg også, både sammen
med barna og med de andre foreldrene!

Så hvis du har noen barn som er glad i sang og
lek, kom innom en onsdag fra kl 17.00–18.30 og
se hvor gøy vi har det!

Når det nærmer seg høytider, lager vi i stand

Program
17.00
17.20
18.00
18.20
18.27
18.30

Sangstund i kirkerommet
Aktivitet, frilek
Felles kvelds
Felles aktivitet/historie/sang
Avsluttning
Ha en nydelig kveld!

Tekst: Renate Hansen Bønes
Foto: Privat

sesongverksted og lager pynt til de forskjellige
høytidene. Vi har også hatt karneval
Etter aktivitetene, ca kl 18.00, blir det enkel kvelds
i kjelleren. Det er da som regel smøremåltid med
yoghurt, frukt, osv.
I slutten av hver måned tilbyr vi varm mat. Det
er enkle retter som faller veldig i smak hos de
fleste.

Kontakt
Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt!
Eva G. Stokke-Zahl, 920 68 072
Renate Hansen Bønes, 900 29 378
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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 %

Kirketjenervikar 50 %

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 vik
i Åpen bhg

Olsvikåsen 109 (ved kirken)
Telefon: 55 30 81 70
E-post: olsvik.menighet.bergen@kirken.no
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Karen Bødtker
482 54 951

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

Embla Aam Hagen
Eik Strømmen Solberg
Charlie Margrethe Sande Fostervold
Laksevåg kirke
Olav Næss Tonning
Jenny Stokke Ulvik
Brian Ødegårdstuen Langholmen
Loddefjord kirke
Sophia Eliassen Howe
Athena Fossheim Lihaug, Loddefjord kirke
Noah Blindheim Karlsen, Loddefjord kirke
Hanna Sofie Solberg Pisani, Fana kirke
Ella Marie Solberg Pisani, Fana kirke
Adeem Oukachte Baldersheim
Liam Nilsen Rugaard
Elea Florvåg
Noah Engum Pedersen, Fjell kyrkje
Noel Kristiansen Nordenborg, Laksevåg kirke
Aryan Olsen-Anton, Fana kirke
Andrea Kyte-Øvrebø

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

Gerd Gauteplass

Maria Myksvoll Aase
991 63 327
mariaolsvikbhg@gmail.com

døpte

Heidi Merete Baird
920 69 372
hb776@kirken.no

vigde
Felicia Kaitesi og Richard Totland

døde
Kåre Steinar Bårtvedt
Tore Mikkelsen
Peder Ingjald Stikholmen
Helene Kasa Eide
Arne Skarsten
Harald Engdal
Sonja Elise Pedersen
Eli Mailis Molvik
Martin Fimland
Eva Tordis Caspara Olsen
Jan Steinar Hersvik
Tonny Olivia Askeland
Britt Elin Joranger Mjaatvedt
Magnhild Akse
Lars Johan Monsen
Arnt Arvid Vikebø

offer
Mai
22. Menighetens arbeid
29. KFUK-KFUM Bjørgvin

2 016.00
1 851.25

Juni
5. Menighetens arbeid
12. Menighetens arbeid
19. Menighetens arbeid

1 881.50
1 440.00
4 746.00

Juli
3. Menighetens arbeid
17. Menighetens arbeid
31. Menighetens arbeid

2 707.25
840.25
1 824.00

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.

18. sept. 15. søn. i treenighetst. kl. 11:00
Gudstjeneste ved Leif Tore Michelsen. Dåp og
nattverd.

30. oktober. Bots og bønnedag kl. 11:00
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp og
nattverd.

25. sept. 16. sønd. i treenighetst. kl. 11:00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp og
nattverd.

6. november. Allehelgensdag kl. 19:00
Gudstjeneste ved Heidi Merete Baird og Martin
Hunsager. Nattverd.

2. oktober. Høsttakkefest kl. 11:00
Familiegudstjeneste ved Heidi Merete Baird.
Dåp.

13. nov. 23. søn. i treenighetst. kl. 11:00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp og
nattverd.

9. oktober. 18. søn. i treenighetst. kl. 11:00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp og
nattverd.

20. november. Kristi kongedag kl. 11:00
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp og
nattverd.

16. oktober. 19. søn. i treenighetst. kl. 11:00
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp og
nattverd.

27. november. 1. søndag i advent. kl. 11:00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp og
nattverd.

4. desember. 2. søndag i advent kl. 11:00
Gudstjeneste ved Martin Hunsager.
11. desember. 3. søndag i advent kl. 19:00
Lysmesse ved Olsvik TenSing og Nobukazu
Imazu.
18. desember. 4. søndag i advent kl. 11:00
Gudstjeneste ved Martin Hunsager.
24. desember. Julaften kl. 14:00
Familiegudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
24. desember. Julaften kl. 16:00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.
25. desember. Juledag kl. 12:00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu.		

23. oktober. 20. søn. i treenighetst. kl. 11:00
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp og
nattverd.
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Unbelievable?
Synes du det er kjipt å være
tilbake på bussen etter to år
med mye hjemmekontor? Da
har jeg en anbefaling til deg!
Jeg har begynt å ta bussen
til og fra jobb igjen, og det
er en litt tung overgang fra
hjemmekontorets og bilens
komfort. Da hjelper det med
en god podkast på øret. Hver
mandag morgen har jeg en
rutine: Jeg hører først andakten
fra NRK, deretter setter jeg på
helgens Unbelievable? med
Justin Brierley.
Unbelievable? er produsert
av britiske Premier Christian
Radio, og Justin Brierley er
vert. I denne podkasten har
Brierley vanligvis med seg to
gjester som har ulikt syn på en
bestemt sak. Som regel er det
en kristen og en ikke-kristen
som møtes, men det kan også
være to kristne med forskjellige
meninger og perspektiver.
Temaet varierer fra uke til
uke. Det kan være etiske
diskusjoner rundt tidsaktuelle
saker som surrogati eller

abortstriden i USA, eller det
kan være mer filosofiske
samtaler
om
bevissthet
eller jordens opprinnelse. I
skrivende stund er temaet
for ukens podkast «The 2
men who invented the war
between science and faith».
Her går gjestene i dybden
på historien om hvordan to
personer nærmest diktet opp
en konflikt mellom vitenskap
og kristen tro, som dessverre
ble en seiglivet myte. Dette er
selvsagt noe som engasjerer et
kristent forskerhjerte!
Noen ganger går diskusjonene
rolig og vennlig for seg, mens
andre ganger blir det temmelig
høy temperatur mellom de to
gjestene. Brierley navigerer
uansett stødig, og han er ikke
redd for heftige diskusjoner
eller betente temaer. Han har
et sterkt engasjement for at
kristne og ikke-kristne møtes
for å snakke sammen. Både
kjente ateister som Richard
Dawkins og Philip Pullman
og kjente trosforsvarere som
William Lane Craig og John
Lennox har vært gjester i

anbefaling

podkasten.
Noe av det jeg setter mest
pris på med Unbelievable? er
a jeg blir bedre kjent med min
egen tro, og jeg lærer mye om
trosforsvar. Det er nyttig å høre
argumenter fra både kristne og
ateister, samt å høre hvordan
disse argumentene møtes.
Jeg har lært at det finnes
gode, rasjonelle argumenter
for kristen tro, og jeg trenger
slett ikke velge mellom tro
og vitenskap. Da kan jeg stå
stødig både som forsker og
som kristen.
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.

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.

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.

Foto: Arve van der Meeren

Formiddagstreff
Velkommen til høstens formiddagstreff! Alle treff
varer fra 12 til 14.30.
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Vi har mange flotte gevinster, men ønsker oss
gjerne flere. Har du spørsmål, gevinster eller vil
hjelpe til på basardagen, ta kontakt med Tove på
tlf. 934 46 134.
Håper å se dere på basardagen 19. november!

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

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

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 store kirkebasar lørdag
19. november kl. 12.00! Kafeen åpner 11.30.
Det blir åresalg og trekning av gevinster til
loddsalget. Vi har også en salgsbod hvor du bl.a.
kan finne fine julegaver som sokker, votter o.l.
Loddsalget foregår for fullt. Helgen 4. og 5.
november vil vi ha loddsalg på Vestkanten.
Håper du kommer innom oss der! Du kan hente
loddbøker hos adm.leder på kirkekontoret.
Passer det bedre kan du også ringe Vivian på
952 13 745 og avtale levering av loddbøker.

3. november: «Fra fortid til nåtid». Sverre
Johannessen fra menigheten kommer på besøk
med bilder, historier og film fra nærområdet.

Kulturskole

Basar

La oss be for
• Fred i Ukraina og alle som lider pga.
krigen
• Alle arrangementer i forbindelse med
Kulturfest/Olsvikutstillingen
• Et godt fellesskap på gudstjenestene
• Temakvelder og formiddagstreff denne
høsten

BARNAS

Labyrint

Kan du hjelpe Gulliver gjennom labyrinten?

BAR NAS
BAR NAS
1
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Gi barnebladet
Barnas til et barn
du er glad i!
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Disse oppgavene er
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Bestill abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00
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– Greier du å
tegne en rett strek
med en linjal?
– Selvfølgelig!
– Godt gjort! Jeg
greier det ikke
uten blyant.

Vitser – Pass deg

Her feirer de første kristne nattverd. De to bildene er
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?
Tegning: Asbjørn Tønnesen

Side 12:
David og Goliat
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len sk
es er
fø
tt 12:
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er innstiftes
Påsken

Supe

Finn fem feil!

vid

vei i Herrens
Salme 37,5: Legg din så griper han inn.
hånd! Stol på ham,
Jeg er viktig for Gud!
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Sa
J

Bibels

Et egg fikk
se seg selv i et
speil.
– Å nei, jeg har blitt
et speilegg!

Samue
l
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Da

for trappa!
– Hvilken trappapp-appapp …
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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

