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Anette Torjusen
Foto: Kirkens Nødhjelp

Synet som møtte Nizar Seleman Utanga i 
Kirkens Nødhjelp for sju år siden ga lite grunn til 
håp, men siden den gang har hun vært med på 
å endre 126.000 liv i Mbulu i Tanzania. Det hele 
begynte med en brønn.

Akkurat nå står verden i mange kriser. Krigen 
i Ukraina har rammet sårbare land hardt. 
Korn, gass og matolje har blitt mangelvare. 
Klimaendringene gjør at flere steder nærmest 
er ubeboelige. Flom, tørke, kriser og krig gjør at 
Kirkens Nødhjelps arbeid er viktigere enn noen 
gang. Pengene som samles inn i Fasteaksjonen 
i år går til hele Kirkens Nødhjelps arbeid og gjør 
at vi kan handle raskt i krig og kriser.

Vi vet at det nytter å hjelpe. Bli med til Mbulu 
i Tanzania.

– La meg løfte sammen med deg, så du ikke 
mister bøtta, sier Nizar Seleman Utanga, 
programarbeider i Kirkens Nødhjelp, og hjelper 
en ung gutt med å helle vann over i en dunk.

Vi er i den spektakulære Riftdalen. Der ligger 
Mbulu omkranset av fjell, solsikker og endeløse 
maisåkre. Så vakkert, men samtidig så røft og 
brutalt for de som bor her. I en årrekke har de 
kjempet mot tørke og vannmangel. Innbyggerne 
i landsbyen Goje måtte gå mellom fem og seks 
timer hver dag for å hente vann. En landsby 
Nizar har besøkt jevnt og trutt de siste årene 
gjennom jobben sin.

– Sist jeg var her var det høy arbeidsledighet, stor 
fortvilelse blant bøndene, tomme skolebenker og 
mange var syke. Ingen hadde et sosialt liv. Det 
var det ikke tid og rom for, sier hun.

Verken mennesker eller dyr hadde vann.
– De som bor her gikk i fem-seks timer for 
å hente vann. Så langt var det til nærmeste 
kilde. Og det vannet de fant, var langt fra trygt, 
understreker hun.

En av dem som hentet vann, var 15 år gamle 
Deodata Julius.

– Jeg gikk for å hente vann hver morgen klokka 
fem og gikk i to timer. Da jeg kom hjem, løp jeg 
til skolen for ikke å komme for sent. Etter skolen 
løp jeg hjem for å gå i to nye timer. Først klokken 
1930 på kvelden kunne jeg sette meg ned å 
gjøre lekser, forteller hun.

Deodata legger til at hun alltid var sliten og 
trøtt, og at hun gruet seg til å hente vann på 
ettermiddagene. For ofte rakk hun ikke hjem før 
det ble mørkt.

– Jeg synes det var ekstra skummelt å gå i 
mørket, minnes hun.

I 2014 samlet det norske folk inn 250 millioner 
kroner til rent vann gjennom TV-aksjonen, noe 
som ga vann til 1,7 millioner mennesker. En av 
landsbyene som har fått brønn er nettopp Goje. 
I Mbulu, hvor vi er nå, har 126.000 mennesker 
fått tilgang til rent vann. Kirkens Nødhjelp har 
både boret etter vann og reparert brønner. Den 
dypeste brønnen er på 135 meter.

En fersk undersøkelse som er gjort i Mbulu 
og i Haydom, viser en nedgang fra 89 prosent 
til 35 prosent på sykdommer relatert til 
skittent vann.

– Jeg er så stolt, så stolt over å få være med 
på å endre så mange liv. Det er en helt annen 
atmosfære her nå. Folk er lykkelige, har 
jobb, skolene er fulle av elever, livskvaliteten 
har endret seg og bøndene kan igjen dyrke 

grønnsaker, sier Nizar.
Rundt vannpumpa i Goje er det full aktivitet. 
Skolen til Deodata er her for å hente vann. Selv 
slipper hun å gå i timevis og kan konsentrere seg 
om å bli lege.

Nizar er spesielt glad for at barn og unge endelig 
kan få tid til å være nettopp unge.

– Livene deres var så travle. Nå får de vokse 
opp og ha normale liv. Det fortjener de. Jeg ser 
så mange smil. De kan leke, gå på skolen og 
holde seg friske. Jeg blir så imponert over denne 
endringen, smiler hun.

Selv om livet i Goje nå er godt, er det fortsatt stor 
vannmangel i Tanzania, noe som også gjelder 
større byer.

Fire millioner mennesker mangler tilgang til rent 
og trygt vann. 29 millioner mennesker har ikke 
tilgang til gode sanitærforhold.

Bli med å støtte årets fasteaksjon og Kirkens 
Nødhjelps arbeid.

Nizars eventyrlige vannreiseNizars eventyrlige vannreise

Nizar og Deodata.
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Christer van der Meeren

– Hallo, kleines Monster, sier Jessica. – Hast du 
Hunger?

Jeg vurderer å svare at nei takk, jeg har akkurat 
spist, men replikken var rettet mot 15 måneder 
gamle William. Jessica Ann Kerr kom tilbake 
i sin stilling som administrasjonsleder i Olsvik 
menighet 1. februar, og jeg er på besøk hjemme 
hos dem for å høre hvordan livet som nybakt mor 
har vært.

Trespråklig baby

Jeg begynner med å kommentere det åpenbare. 
– Du snakker tysk med ham?

– Det stemmer, sier Jessica. – Mikael snakker 
norsk til ham. Og Mikael og jeg snakker engelsk 
sammen.

– En trespråklig baby, altså?

– Ja, to aktive og ett passivt. Han lærer å snakke 
norsk og tysk, og å forstå engelsk.

Med mye av familien i Tyskland forstår jeg at hun 
ønsker at William skal lære tysk, men at Jessica 
og Mikael snakker engelsk sammen er jeg mer 
overrasket over. Mikael er norsk, og Jessica 
snakker jo godt norsk selv.

– Ja, men det gjorde jeg ikke da vi møttes. Da 
jeg senere lærte norsk prøvde vi å bytte, men det 
var veldig unaturlig for oss. Han spurte stadig, 
«kan jeg ikke bare si det på engelsk?» Og jeg 
svarte «nei, nå har vi en norsk måned, så da må 
vi snakke norsk.»

William strekker ut en hånd med en tom 
smoothie-pakke. – Skal du ha mer? sier Jessica, 

men retter seg fort: – Willst du mehr haben?
– Det skjer av og til, sier hun. – Man snur seg, og 
så plutselig er man norsk.

– Ja, hvordan går man egentlig frem for å lære 
opp babyen flerspråklig?

– Det er flere måter å gjøre det på. Foreldrene 
kan snakke hver sine språk, slik vi gjør. Men 
man kan også bruke noe til å signalisere hvilket 
språk man snakker, for eksempel ha på en hatt 
eller løfte en penn når man snakker engelsk.
– Forstår han noe ennå, eller er han bare 
forvirret?

– Han begynner å skjønne ting på flere språk. 
Det er moro. Vi kan spørre «Hvor er hodet ditt» 
på norsk, og «Wo ist dein Kopf?» på tysk, og han 
tar seg til hodet begge gangene. William selv er 
den eneste som ikke skjønner at han snakker tre 
språk. Han tror jo at det bare er ett språk.

Nordsjøturnus

Jeg lurer på hvor Mikael er.

– Han er på jobb, sier Jessica. – Han jobber på 
Johan Sverdrup-feltet.

Ifølge Jessica er det både fordeler og ulemper 
med Mikaels turnus.

– Jeg har ham jo hjemme i fire uker. Men når han 
er vekke, så er han vekke. Da er det ikke bare å 
ringe og få ham til å kjøre hjem fra kontoret.

– Det er kanskje litt upraktisk hvis det skjer noe? 
Familien bor jo ikke akkurat i nærheten?

– Nei, min familie bor i Frankfurt, og Mikaels 
familie i Fredrikstad. Men vi har heldigvis noen 
venner og naboer vi kan ringe hvis det blir krise.

Et tydelig mål med livet

– Hvordan har tiden vært siden du gikk ut i 
permisjon?

– Den siste delen av svangerskapet var tøft. 
Jeg fikk svangerskapsforgiftning og ble veldig 
syk. Det tok mange måneder før jeg kom meg 
etterpå, og jeg er ennå ikke helt hundre prosent, 
sier Jessica.

Hun synes imidlertid at det ellers har vært en fin 
opplevelse, og reflekterer over hva det å få barn 
gjør med livet.

– Før man får barn lurer man gjerne på hva man 
skal gjøre med livet. «Hva vil jeg? Hva er mine 
mål?» Men etterpå er det litt sånn, «Han!», sier 
hun og gestikulerer mot William. – Nå tenker 
man, «Han skal vokse opp. Han skal ha det bra. 
Han skal leve et godt liv. Det vil jeg nå.» Det er 
veldig enkelt og greit. Frigjørende, rett og slett. 
Du har ikke så mye press på deg til å finne ut 
hva du skal gjøre med livet ditt. Du har en mye 
mer tydelig linje. Du flytter ikke så mye rundt hvis 
ikke du må, for ungen skal ha venner og et stabilt 
miljø.

Jeg spør om hun har hatt noen a-ha-opplevelser.

– Jeg tenkte opprinnelig at alle babyer er 
ganske like. De sover, de griner, de spiser, de 
bæsjer. Men jeg var ikke klar over hvor tydelig 
personlighet de har allerede fra starten. Vi har 
ikke så mye innflytelse som vi tror.

Forskjeller gjelder åpenbart også når det 
kommer til kroppslig utvikling.

– William har seksten tenner nå. Seksten! Jeg 
vet ikke om noen andre babyer på hans alder 
som har det. Alle andre har fire, seks, kanskje 
åtte. Men William har jo et helt gebiss.

– Å være – Å være 
mamma er mamma er 
den beste den beste 
jobben jeg jobben jeg 
har hatthar hatt
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andaktUfortjent gave
Arve Hansen Haugland

I Johannesevangeliet 14, 1–6 står det:
Jesus sa: La ikke hjertet bli grepet av angst. 
Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er 
det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da 
sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for 
dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted 
for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, 
så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet 
dere veien.»

Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du 
går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier: 
«Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer 
til Far uten ved meg.

Noen gaver er ufortjent fordi noen andre hadde 
fortjent gaven mer, eller jeg i hvert fall ikke har 
gjort meg fortjent til den. Men av og til tenker vi 

det motsatte: Den gaven hadde jeg da virkelig 
gjort meg fortjent til! (Og det kan jo godt hende 
er sant!)

Men livet er i hvert fall en gave fra Gud til hver 
enkelt av oss, som vi ikke på noen måte har gjort 
oss fortjent til. Ja, vi ble jo ikke en gang spurt 
om vi ville ha denne livets gave. Gud gikk bare 
i gang og skapte oss. Livet er en helt ufortjent 
gave fra Gud til hver og en av oss.

Så var det aldri meninga at vi skulle leve livet 
aleine. Nei, vi er skapt for å høre til i et fellesskap 
av andre mennesker, og ikke minst å få høre til 
i fellesskapet hos Gud på vår vei gjennom livet. 
Det er også en gave som ikke har gjort oss 
fortjent til på noen spesiell måte, men det er slik 
fordi Gud ville det slik. En ufortjent gave.

Og så har altså Gud satt alt inn på at denne 
livets gave er en gave som aldri skal bli tatt fra 

oss. Jesus har forberedt et sted for hver enkelt 
av oss i dette huset som Gud har, der hvor det er 
så mange rom at det er plass til oss alle. Og hvor 
det var meninga at vi skulle få være sammen 
med hverandre og med Gud. Enda en ufortjent 
gave fra Gud.

Ja, for det er altså ikke slik at vi må, eller kan 
gjøre oss fortjent til Guds gaver. De gavene 
gir Gud oss bare fordi han bryr seg om oss, er 
glad i oss, ja, elsker oss. Og det er heller ikke 
slik at noen av oss fortjener disse gavene fra 
Gud mer enn andre. Vi er helt like i Guds øyne, 
alle sammen: Vi er alle slike som Gud gjerne vil 
overøse med sine gaver. Helt ufortjent.

Gud er til å stole på. Gud er tro. Gud er trofast. 
Og derfor utfordrer og oppfordrer Jesus oss: «La 
ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og 
tro på meg!»

Liv Berit Pilskog

Helt fra jeg var ung har jeg deltatt i ytremisjons-
arbeid. Her ble jeg møtt med kallet til å bli 
misjonær. Men jeg hadde ikke frimodighet til å 
søke en misjonsorganisasjon om å få gå inn i 
tjeneste for dem.

I 1979 arbeidet jeg på et sykehjem i Oslo. 
På Luciadagen dette året fikk jeg en spesiell 
opplevelse. Vi hadde samlet beboerne i en lang, 
mørk korridor, og barna fra barnehagen kom 
i hvite kapper og med tente lys. Da barna gikk 
nedover korridoren, stod jeg slik at jeg kunne se 
hvordan øynene til de eldre lyste av glede da 
lyset fra barna passerte dem. Det ble som en 

påminnelse for meg, om at jeg hadde et lys jeg 
kunne dele med andre.

Jeg skrev da et brev til mine foreldre og fortalte 
dem om at jeg ville søke om å bli misjonær. 
Jeg var veldig spent på hvordan de tok det. 
Da svarbrevet kom var det versene fra 2. 
Korinterbrev kapittel 4, vers 5–6 jeg ble hilst 
med:

Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus 
som Herre og oss som tjenere for dere – for Jesu 
skyld. For Gud, som sa «Lys skal stråle fram fra 
mørket», han har også latt lyset skinne i våre 
hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i 
Jesu Kristi ansikt skal lyse frem.
Dette ble en ny bekreftelse for meg. Jeg kunne 

ikke blitt møtt på en bedre måte. Det var et ord 
som bekreftet at Jesus hadde latt lyset skinne 
i mitt hjerte, for at jeg skulle gi kunnskapen om 
ham videre til andre.

Jeg søkte om tjeneste i Den Norske Santalmisjon 
(nå Normisjon) og var i Ecuador sammen med 
min mann i perioden 1982–1990.

Ordene fra Korinterbrevet har fortsatt betydning 
for meg, og gjør at jeg har et ønske om at det 
livet jeg lever her og nå kan være et vitne om 
«lyset som skinner i mørket» for de jeg møter på 
min vei.

Tilbake på jobb

– Hva tenker du om å komme tilbake til Olsvik?

– Jeg gleder meg. Det er jo egentid, sier hun og 
ler. – Jeg synes Olsvik er en veldig fin menighet. 
Fine mennesker. Det er mye å gjøre. Stor 
stab. Det er mange gode ting Olsvik får til, og 
jeg må ha oversikt over det meste. Ukene med 
menighetsrådsmøter er alltid litt arbeidsomme, 
for da er det mye saksforberedelser. Jeg vil 
gjerne være godt forberedt til møtene. Det er en 
stor menighet og mye jobb, men det er gøy og 
givende. Det er så mange jeg kan delegere til og 
stole på. Det gjør jobben enklere.
– Inkludert frivillige, tenker du?

– Ja, for eksempel menighetsbladet. Dette er 
den første menigheten jeg har jobbet i hvor jeg 

har opplevd at en frivillig tar hele redaktørjobben. 
Ofte er det administrasjonsleder eller en 
prest som gjør det på siden av sine andre 
arbeidsoppgaver. Resultatet blir jo ikke like 
polert da, for det er ikke nok tid.

– Har du vært innom vår egen Åpen barnehage?

– Ja, en periode var jeg innom minst en gang 
i måneden. Vi har også vært i barnehagene 
til Fyllingsdalen, St. Markus, Landås, Askøy 
bibliotek – litt rundt omkring. Det er veldig kjekt 
å ha slike tilbud.

– Er det stor forskjell på de ulike åpne 
barnehagene?

– Det er stor forskjell på hvor mange som er der. 
I Olsvik er det veldig mange, og jeg liker meg 

godt i barnehagen. De som jobber der, er veldig 
flinke. Trommelars er også et helt topp tilbud, da 
pleier det å komme mange.

Mens vi har snakket sammen, har William lagt ut 
på langtur i leiligheten. «Komm, jetzt sitzen wir 
mal mit der Mama» sier Jessica løper og henter 
ham. Hun rynker litt på nesen og lukter på ham. 
«Ach, du stinkst!»

Jeg tar det som mitt signal til å takke for 
intervjuet.

– Selv om det har vært vanskelig, hadde jeg gjort 
det om igjen, avslutter hun. – Å være mamma for 
William er den beste jobben jeg har hatt.

Mitt bibelversKalt til misjonær
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Menighetsrådsleder Arthur Pilskog

«Hva slags råd, og hva 
koster det da?» svarer 
mange. For gode råd er 
dyre? Men når jeg sier 
at det gjelder valg til nytt 
menighetsråd, forstår 
du hva jeg mener. Til 
høsten er det fire år 
siden det nåværende 
menighetsråd ble 

valgt. Mandag 11. september 2023 har du 
anledning til å være med å bestemme hvem 
som skal sitte i menighetsrådet de neste fire 
år. Så bruk anledningen til å stemme. I år blir 
det også mulig å bruke internett til å stemme.

Men like viktig som det å stemme, er at du tar 
opp til seriøs vurdering om du selv er villig til 
stille som kandidat. Som medlem i MR har du 
en mulighet til å være med å gjennomføre de 
ideer og tanker du skulle ønske ble realisert 
i Olsvik menighet. Send en melding til leder 
i menighetsrådet, eller andre du kjenner i 
menigheten som kan melde det videre. Bruk 
litt tid å tenke over om du skal være med i 
dette viktige arbeidet.

En annen viktig oppgave er å anbefale 
kandidater til valget. Personer du kjenner 
som du kan oppmuntre til å være med, og 
som sier ja til å stille.

Avskjed med diakon Heidi Merete

Søndag 22. januar ble det tatt høytidelig 
avskjed med Heidi Merete Baird. Hun holdt 
prekenen i gudstjenesten, og forrettet 
nattverden. Heidi Merete er utdannet prest, 
og begynte som prest i Bergensdalen prosti 
1. februar.

Etter gudstjenesten ble det holdt en hyggelig 
samling i menighetssalen med kake, blomster 
og hilsener. Hun ble høytidelig takket av 

menighetsrådet, staben og diakonatet. Hun 
har vært ansatt som menighetsdiakon i Olsvik 
menighet fra 2016, lønnet av menigheten i 
en 50 % stilling. Vi takker henne hjertelig for 
hennes arbeid i menigheten. Det er mange 
som har satt pris på hennes vennlige og lune 
vesen. Takk for gode andakter og kloke ord. 
Både muntlig og skriftlig.

Fastetid i urolige tider!

Fastetiden er tiden for å dvele ved det alvor 
den kristne påsken handler om. Om Jesus 
som blir fanget og mishandlet. Fastens førti 
dager frem til onsdag i påskeuken, gir oss 
tid til å ta innover oss at det var med smerte 
og lidelse Jesus ga sitt liv. Dette var og er et 
mektig uttrykk for den kjærlighet han har til 
oss mennesker.

I år blir vi minnet på grusomt vis hvor mye 
smerte og lidelse det er i verden. Daglig får 
vi høre forferdelige nyheter. Krigen i Ukraina 
ser ikke ut til å stoppe med det første. Og nå 
tidlig i februar ble Syria og Tyrkia rammet i 
et av de verste jordskjelv i nyere tid. Det er 
så meningsløst og vondt. Vi blir slått av en 
hjelpeløshet.

Men en ting kan vi iallfall gjøre. Det er å be 
om fred. Om beskyttelse for alle de familier 
og enkeltmennesker som daglig blir rammet 
i Ukraina. Be for folket og hjelpearbeiderne i 
Syria og Tyrkia. Be om at Gud vil påvirke de 
personene som bestemmer.

Men nytter det å be? Ja. Det blir ikke 
nødvendigvis slik vi vil, og ting skjer ikke så 
fort vi ønsker. Men på tross av en følelse 
av hjelpeløshet, la oss ikke gi opp bønnen. 
Bønn skaper en bevissthet i oss. Nøden vi 
kjenner for dem som lider, får oss til å handle. 
Bønnen er ikke en gjerning vi gjør, men en 
erkjennelse av hvor hjelpeløse vi er i verden 
uten Gud. På tross av all nød og ondskap 
henvender vi oss til en Gud som elsker oss. 
Jesu oppstandelse viste at Gud er sterkere 

enn døden.

Et av de mange fotografiene jeg så etter 
invasjonen i Ukraina i februar i fjor, gjorde 
sterkt inntrykk på meg. Det viste en lang 
rekke av et stort antall knelende mennesker i 
bønn, ute på gaten. De som var og fremdeles 
er midt oppe i krisen og nøden, viser på 
denne måten tydelig sin tillit til Gud. Mange 
meldinger fra Ukraina forteller at folket i 
Ukraina fortsatt ber!

La oss støtte dem med alt det vi kan gjøre 
herfra Norge, og ikke minst være sammen 
med dem i bønn om fred. Om at sår må blir 
leget. Om en god fremtid for Ukraina og en 
best mulig Påske for de krigsherjede og 
jordskjelvrammede områdene, og for oss her 
i Norge! 

Diakon Heidi Merete hadde sin siste gudstjeneste 
hos oss 22. januar. Foto: Arthur Pilskog.

lederens hjørneEt godt råd

Ledelsen v/ sokneprest Martin Aalen Hunsager, 
menighetsrådsleder Arthur M. Pilskog og 
administrasjonsleder Jessica Ann Kerr

I løpet av våren 2022 ble en voksen frivillig i 
menighetens KFUK-KFUM-tilknyttede ungdoms-
arbeid tatt ut av tjenesten sin. KFUK-KFUM 
Norge mottok et varsel på en frivillig leder og på 
kulturen i miljøet. Det har blitt meldt inn tilfeller 
av grenseoverskridende atferd overfor flere 

personer og i strid med organisasjonens etiske 
regler og egen-erklæring for ledere.

KFUK-KFUM har behandlet saken i henhold til 
sine retningslinjer og rutiner for varslingssaker 
og den er underlagt taushetsplikt. Vedtaket 
i denne saken er fattet av generalsekretær i 
KFUK-KFUM. Etter anbefaling fra Kirkeverge 
og Domprost har ledergruppen i Olsvik 
menighet (Menighetsrådsleder, Sokneprest og 
Administrasjonsleder) fattet samme vedtak for alt 

arbeid i Olsvik menighet. 

Olsvik menighet skal være en trygg og åpen 
kirke. Hensyn til at de berørte skal kjenne trygg-
het er ledelsens første prioritet. I Den norske 
kirke skal det være enkelt og mulig å varsle 
om kritikkverdige forhold. Dette gjelder for alle, 
både ansatte, frivillige og de som deltar på 
arrangement og aktiviteter.

Ledelsen informerer
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Bjarne B. L. Andersen
Foto: Marit Mjølsneset / NMS

Sammen er vi med og utrydder fattigdom, 
deler troen på Jesus og bekjemper urett-
ferdighet.

Kjære Olsvik menighet! Tusen takk for støtten 
i året som har vært, og for at din menighet har 
valgt å støtte Thailand og arbeidet vårt her. 

Det nytter! 

Her kommer noen glimt fra arbeidet menigheten 
støtter i Thailand, hentet fra nyhetsbrevet som 
misjonær Anne Storstein Haug sendte i januar. 
Det er historier om mennesker som takket være 
blant annet Olsvik menighet, har fått et bedre liv. 
De er gode eksempler på at nettopp deres hjelp 
nytter! 

Hom, jenta fra Myanmar som ble forlatt da 
hun ble gravid, kom til Nådehjemmet for å bo 
der fram til hun hadde født og skulle adoptere 
bort barnet. Hun klarte heller ikke å gi fra seg 
barnet, og bodde på Nådehjemmet fram til hun 
hadde funnet en god 
løsning for seg og 
barnet. Hun jobber nå 
som hushjelp hos en 
familie. Her får hun 
husvære og lønn, 
og barnet kan være 
sammen med henne 
på jobben. 

Gip er nærmeste nabo 
til Lovsangshjemmet 
og var blant de første 
barna som begynte 
å studere engelsk på 
fritidsklubben der. Hun 
har tatt en bachelor 
i engelsk, jobbet en 
del år i forskjellige 
internasjonale firmaer, 
før hun i fjor bestemte 
seg for å bli lærer. 
Hun har nå flyttet til 
Australia hvor hun tar 
lærerstudiet. 

Ton er gutten som studerte musikk på 
Lovsangshjemmet i mange år. Han tok en 
bachelor i musikk og valgte å flytte tilbake til 
Klong Toey, hvor Lovsangshjemmet ligger, for å 
bo blant barna som går på musikkskolen. Han er 
i dag hovedlærer på Immanuel musikkskole og 
er aktiv i Immanuel kirke. Til sommeren kommer 
han og tre andre fra musikkskolen til Norge for å 
delta på NMS Sommerfest & Generalforsamling. 

Vi gleder oss stort over at Nådehjemmet, 
Lovsangshjemmet og andre prosjekter NMS er 

med og støtter, er med 
å gjøre en forskjell 
for mennesker her i 
Thailand. I mange av 
områdene hvor Den 
evangelisk-lutherske 
kirke i Thailand (ELCT, 
NMS sin samarbeids-
kirke) har menigheter, 
vokser barn og unge 
opp i familier som 
har det vanskelig. 
Utfordringene er 
mange. Det er sosiale 
og økonomiske 
problemer, oppløste 
familier, narkotika-
misbruk, barn som 
vokser opp hos 
besteforeldre langt 
borte fra foreldrene og 
lignende. 

Kirkens diakoni-
avdeling har rettet 

søkelyset mot barn og unge, og familiene deres. 
Nå gleder vi oss over at også LST, det Lutherske 
seminaret i Thailand, som NMS er med og 
støtter, ønsker å sette søkelys på diakoniarbeid. 
LST har nå startet opp undervisning innen 
diakoni. Det første seminaret om barn og familier 
ble holdt allerede i høst, og flere seminarer vil bli 
arrangert i år. 

Auto, en lillesøster som også går i barnehagen 
vår, storebrødre og foreldrene, bodde sammen 
i et ødelagt skur. De bodde på et lite, rotete 

rom, uten skikkelige vegger og gulv, men med 
beskyttelse fra regnet fordi skuret lå under 
motorveien. Jeg fikk en skikkelig påminnelse 
på at vi fortsatt står overfor store utfordringer 
i smilets land, landet hvor det er så enorme 
forskjeller på fattig og rik. 

Lærerne på Lovsangshjemmet og diakoni-
avdelingen jobber nå med å se på hvordan 
vi kan hjelpe familien slik at de får en trygg og 
bedre bolig.

Igjen, tusen takk for at dere støtter arbeidet vårt! 
Det nytter!

Vil du lese hele nyhetsbrevet? Søk det opp på 
nms.no/nyhetsbrev.

Det du gjør mot en av mine minste ...

Misjon er å dele det 
Gud gir oss
Kirken og alle døpte er sendt av den 
treenige Gud for å dele evangeliet 
om Jesus Kristus i ord og handling. Vi 
døpes inn i vår lokale menighet – og 
samtidig inn i et verdensvidt fellesskap 
hvor Jesus Kristus knytter oss sammen. 
Misjon handler om kallet til alle døpte 
– hver enkelt av oss – om å dele vår 
tro og være Jesu Kristi etterfølgere 
i hverdagen. Det handler videre om 
menighetens evangelisering og diakoni 
i lokalsamfunnene og det globale 
oppdraget som vi har, sammen med den 
verdensvide kirken. 

(Utdrag fra Den norske kirkes dokument 
Misjon til forandring, med utgangspunkt 
i Kirkemøtets vedtak i 2012, sak 07/12.)

En levende kirke over 
hele jorden
Det er NMS sin visjon.

Gjennom å være en brobygger innen 
det fellesskapet som utgjør den 
verdensvide kirke, ønsker vi med 
misjonsavtalen å skape misjons-
engasjement med et lokalt og globalt 
perspektiv.

Sammen deler vi troen på Jesus, 
bekjemper urettferdighet og utrydder 
fattigdom.

http://nms.no/nyhetsbrev


Olsvik menighetsblad 1-2023  7

Norah Romero Apaza
Oversettelse: Martin Hunsager
Foto: Ernesto Tudelo

Fra jeg var barn, har jeg opplevd karneval i 
hjemlandet mitt, Bolivia, i Sør-Amerika. Denne 
fargesprakende festen med all dansingen, de 
spesielle klærne og musikk i gatene, har alltid 
fylt meg med glede, og mylderet av blomster, 
konfettidryss, ballonger og fargebånd på 
dører og i vinduer i alle hus gjør at denne 
festen alltid har vært en naturlig del av meg 
og mine landsmenn.

Nå bor jeg i Norge, som riktignok har fastelavns-
boller, fastelavnsris og kanskje noen mindre 
karneval for barn, men all dansingen, folkelivet 
og festlighetene mangler. Karnevalet er nå 
en fjern, nostalgisk drøm som jeg bare kan 
oppleve gjennom nyheter og sosiale medier 
fra hjemlandet mitt. I det siste har jeg spurt 
meg hvorfor denne tiden er så kjær for oss 
latinamerikanere, mens den knapt finnes i Nord-
Europa.

Karneval i Bolivia er en siste stor feiring før 
de 40 dagene med fastetid før den katolske 
påskehøytiden. Mens fastetiden er en tid for 
omvendelse og ettertanke og forberedelse til 
påske, er karnevalet tiden for at livet og gleden 
utfoldes før fastetiden. I Bolivia tar karnevalet 
opp i seg elementer fra kristendom, førkristen tid 
og fra populærkultur.

I hver del av landet feires karneval på forskjellige 
måter og med stor entusiasme. I byen der jeg 
har bodd, La Paz, starter det en søndag tidligere 
enn andre steder med oppvekkelsen av figuren 
El Pepino (avbildet, red.anm.). Dette skjer i en 
seremoni på byens kirkegård med ordfører og 
innbyggere som tilskuere. En kiste hentes fram, 
lokket åpnes, og ut av kisten stiger El Pepino, 
som et symbol på oppstandelsen av glede, 
musikk og farger.

El Pepino er en rampete, frekk og smilende 

klovn kledd i en tofarget drakt. Under karnevals-
paradene vil han kunne dulte borti og plage 
tilskuere ved å slå dem med en pølseformet 
«chorizo». Men han kan også gå lenger, for 
fastsydd i klærne hans har han en veske med en 
blanding av mel og konfettidryss som han gjerne 
kaster utover tilskuerne. Du må være forberedt 
på å få melblandingen i ansiktet ditt, men du har 
ingen mulighet til å få vite hvem El Pepino er, 
siden han bærer maske.

Karnevalsfeiringen inneholder både artistiske 
og religiøse utrykk. Det kunstneriske viser seg 
særlig i paradene med ulike masker, farger 
og broderier på klærne til danserne. Maskene 
fremstiller kampen mellom det gode og det onde, 
og forestiller alt fra djevler og åndelignende 
figurer til engler og helgener. Dette er en 
opptakt til fastetidens kamp mellom det gode og 
onde, og påskens oppstandelse og seier over 
dødskreftene.

De påfølgende dagene har ulike aktiviteter og et 
fast program. De viktigste er El corso infantil, la 
farándula carnavalera, el Jisk a Anata og ch allá.

El corso infantil er barnas karnevalstog. Det foregår 
på lørdag før fastelavn, med aktiv deltakelse 
av barn kledd som deres favorittkarakterer fra 
eventyr og filmer. 

I La farándula carnavalera på fastelavnssøndag 
deltar underholdningsbransje og artister, 
kjøpmenn og markedsleverandører, borger-
foreninger og grupper av venner. De to sentrale 
karakterene er El Pepino som leder opptoget 
og El ch’uta som kjennes igjen ved at han alltid 
danser sammen med to danserinner kledd i 
tradisjonelle folkedrakter.

Jisk’a Anata finner sted på karnevalsmandag 
(blåmandag) og er den delen av feiringen 
som relaterer seg mest til de kulturelle røttene 
til Aymara-folket fra førkristen tid, og til inn-
høstningen (siden Bolivia er sør for ekvator er 
karneval i februar også tiden da det går mot 
høst). I denne folkloristiske paraden kan du se et 

stort antall dansere som utfører innfødte danser 
fra ulike deler av byen.

Ch alla er et ritual som utføres på tirsdagen 
(feitetirsdag). Det er takknemlighetshandlinger 
gjennom et offer til Pachamama, Moder Jord, 
og det har røtter til den gamle kulturen i Andes-
fjellene. Veggene prydes og vinduene i husene 
fylles med ballonger, blomster, godteri, konfetti 
og girlandere, og det settes fram alkoholholdige 
drikker. Ritualet handler om å gi tilbake i 
takknemlighet for innhøstingen eller for det folk 
har mottatt i livene sine, som for eksempel et nytt 
hus, en jobb eller kjøretøy.

Ch alla utføres ved at man lager et bord bestå-
ende av et fargerikt alter sammensatt av 
forskjellige ting, som kan være frukt, godteri, 
krydder, frokostblandinger, godteri, blomster-
blader, girlandere, samt lamafoster og vin.

På askeonsdag begynner fastetiden, og det 
frembæres takk til Moder Jord for de nye fruktene 
som er mottatt fra innhøstingen. 

Karnevalet avsluttes med 1. søndag i fastetiden, 
fristelsens søndag, og da blir El Pepino begravet, 
på samme sted der han ble oppvekket, også 
denne gang i en egen seremoni med latter og 
dans og med ordfører og representanter for 
byens borgerskap og alle skuelystne.

Askeonsdag markerer begynnelsen på fasten, 
som er de 40 dagene før palmesøndag, starten 
på den hellige uken. I disse førti dagene kaller 
den katolske kirke de troende til omvendelse 
og til å forberede seg til påsken gjennom bønn, 
almisser og faste.

Jeg ser at hvert land har sine tradisjoner og høy-
tider, og kanskje verdsetter vi ikke tilstrekkelig 
våre egne tradisjoner fordi vi tar dem for gitt. Vi 
deltar alltid i et fellesskap og i en kulturen som 
omgir oss, og kanskje er det først nå når jeg 
ikke lenger bor i mitt eget land at det går opp for 
meg hvor viktig dette er for meg, og hvor stor del 
karneval har preget meg.

Et utblikk til karneval i BoliviaEt utblikk til karneval i Bolivia
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Årets konfirmanter
6. mai kl. 11.006. mai kl. 11.00
Siri Andersen
Thilde Hanevik Eriksen
Benjamin Myren Fjeldstad
Håkon Helling
Lilli-Elise Husa
Keven-Rene Molvik Ingebrigtsen
Sofie Norevik Kusior
Magnus Kaastad Mjånes
Nicholay Ramm
Nicholas Hansen Rikstad
Martin Skålevik Rolid
Emily Sjursen Rørnes
Theodor Vinnes

6. mai kl. 13.006. mai kl. 13.00
Julian Norgård Abelsen 
Ronja Sognnes Dusmanu 
Tuva Marie Straumøy Fossengen 
Nikolai Halvorsen 
Anders Henriksønn Haugen 
Sarah Sæle Haugstvedt 
Mathea Silnes Haukås 
Ella Karoliussen 
Noah Landro 
Mathias Sætenes Mæsel 
Nathaniel Nordal-Seljestokken 
Sara Marie Slettbakk 
Olve Fimreite Soltvedt 
Nathalie Bø Solvik 
Cathrine Steffensen 
Oda Moen Søtvik 
Julian Vinkler-Hansen 
Leonora Wendt 

7. mai kl. 11.007. mai kl. 11.00
Aron Haugs Antonsen 
Steffen Knappskog Bakke 
Marcus Iversen Bendixen 
Adele Bergmann 
Andreas Meyer Deinboll 
Helene Hegnes Instebø 
Sofie Bredal Irgens 
Linnea Schive Kleiven 
Odin Marum 
Emeli Michelsen-Svenson 
Ingeborg Tvedt Misje 
Sebastian Bu Sivle 
Ole Vemund Stenrud 

7. mai kl. 13.007. mai kl. 13.00
Fabian Aron Blomvågnes 
Benjamin Sandtorv Bruland 
Lucas Aleksander Dale 
Adrian Godvik Ejankowski 
Ole Andreas Florvåg 
Henrik Nikøy Hammersland 
Josefine Solberg Hjørnevik 
Sindre Høgholm Horgen 
Filip Keech Iversen 
Karoline Johansen 
Linnea Solheim Kjelsvik 
Philip Håkonsen Nilsen 
Colin Squibb-Engelsen

14. mai kl. 11.0014. mai kl. 11.00
Julie Aasmul 
Hanne Bjorøy-Tjelta 
Alexandra Marie Dahle 
Shivani Kaur Gloppen 
Henrik Johannesen Hagen 
Martine Ljones Haugland 
Helena Haugland 
Jakob Jørgensen Hellesund 
Lucas Høisæter 
Jonas Igland Kausland 
Emma-Lovise Lerøen-Pedersen 
Maren Madsen 
Ingeborg Bjørheim Methlie 
Henriette Frich Mæhlum 
Emilia Totland Osa 
Ole Peter Utvær 
Andrea Eriksen Ødegård 

14. mai kl. 13.0014. mai kl. 13.00
William Birkeland 
Sofie Flåum Dahl 
Vilde Marie De lange 
Amanda Josefine Fasmer 
Morten Skumsnes Haaland 
Patrick Hjortland 
Mikael Hjortland 
Ole Kristian Amble Kjørlaug 
Marius August Linde Krogenæs 
Aline Solvik Mongstad 
Mia Nordtveit 
Andreas Mellingen Tordal 
Iben Ekren Trengereid 

Christer van der Meeren

Olsvik menighet har nå gått over til felles 
nettsideløsning for Den norske kirke. Den 
nye nettsiden finner du på kirken.no/olsvik.

Innholdet og menyene er i all hovedsak frem-
deles det samme, og du finner stort sett den 
samme informasjonen på de samme samme 
stedene som før.

Hovedgrunnen for endringen er nye krav om 
universell utforming av offentlige nettsider. 
Nettsider skal være tilgjengelig og lett å bruke 
også for personer med nedsatt syn, førlighet, mm. 
Dette stiller en del tekniske krav til nettsidene. 
For eksempel må de være mulig å navigere 
kun med tastatur, og de må være tilrettelagt for 
støtteprogrammer som leser opp tekst, bilder og 

struktur på siden. Nettsideløsningen til kirken.no 
har dette på plass.

Vår nye nettadresse er kirken.no/olsvik. Opp-
dater gjerne dine bokmerker/favoritter.

Vi håper du er fornøyd med den nye nettsiden! 
Har du tilbakemeldinger, ikke nøl med å ta 
kontakt.

Ny nettside

http://kirken.no/olsvik
http://kirken.no
http://kirken.no/olsvik
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På skattejakt i ungdommen
Gyrid Cecilie Nygaard

13-20 gir ungdom i Bergen et gratis samtale-
tilbud, som en del av Den norske kirkes 
omsorgsarbeid.

– Det kjekkeste vi vet er å ha tid til å prate med 
ungdommene om det de ønsker å snakke om, 
uten en agenda eller henvisning, sier de fire 
ungdomsdiakonene som leder arbeidet.

13-20 er et samtaletilbud for ungdom mellom 13 
og 20 år, og er å regne som en spesialisert form 
for diakoni, som springer ut fra et arbeid startet 
i Bærum. 

Tilgjengelig for alle ungdommer

Fire ungdomsdiakoner er nå ansatt i Bergen, 
som skal være tilgjengelige for alle ungdommer 
i de byområdene de arbeider. Susanne Tafjord 
Eriksen har kontorplass i Åsane der hun både 
jobber som menighetsdiakon for ungdom, og 
som en del av teamet i 13-20. Maria Aasheim 
Grosås jobber i Arna og Ytre Arna. Maria Renså 
og Eli Skimmeland jobber sammen i Lodde-
fjord og Olsvik. Alle har enten sosialfaglig 
eller pedagogisk bakgrunn, og erfaring med 
oppfølging og samtaler med ungdom.

Mens de tre andre er ansatt i løpet av 2022, var 
Eli med og startet arbeidet med 13-20 i Bergen 
i 2017. 

– Da besøkte vi 13-20 i Bærum, og reiste tilbake 
til Bergen og startet samme type arbeid her. Nå 
er det to fulle stillinger i Loddefjord/Olsvik, og 
to i Åsane/Arna, noe som er ganske fantastisk, 
forteller Eli.

Samarbeider med andre instanser

– Hvordan får ungdommene kontakt med dere?

– De kan sende en melding/e-post til oss, 
kontaktinfo finner man på www.13-20.no. Der 
finnes det også en anonym spørretjeneste der man 
kan spørre om hva som helst, sier diakonene. 

Samtalene foregår på tur, kafe eller på ulike 
samtalerom 13-20 disponerer. Ungdoms-
diakonene kan ta imot vanskelige historier og har 
tid til å prate om det. Samarbeid med andre 
instanser etableres gjerne underveis, alt etter 
hva samtalene handler om og dersom annen 
kompetanse trengs. 

– Vi har alle meldeplikt, men vi setter ikke i gang 
noe videre hjelpeapparat uten at ungdommen 
vet om det, forteller Maria R.

Noen å prate med når livet blir vanskelig

Tematikk for samtalene kan være alt fra venn-

skap, kjærlighetssorg og familie, til sorg, 
mobbing, rus, overgrep og grenseoverskridende 
adferd.

– Hvem benytter seg av tilbudet?
– Unge fra 11 år og oppover som har hørt om 
oss via venner, kateketer, prester og andre, og 
som opplever ulike utfordringer eller bare vil 
prate. Alle trenger å prate med noen når livet er 
vanskelig. Dette tilbudet er veldig forebyggende, 
forklarer Susanne. 

– De fleste andre hjelpeinstanser trenger hen-
visning. Det trenger de ikke hos oss. Det må 
heller ikke være et kjempestort problem. Vi tar 
imot all ungdom, sier Maria R.

Maria G. er glad for at Kirken tilbyr diakonale, 
forebyggende lavterskelsamtaler.

– Det er fint å ha mulighet til å skape det rommet 
for ungdom, at de kan velge selv å komme, og 
de kan velge hva vi skal snakke om. Et rom og et 
møte som kan hjelpe dem med å minne dem på 
hva de er verdt, hvem de er, forteller hun.

Trygge voksne som lytter

Hvordan har ungdommene tatt imot dere?

– Jeg har vært på konfirmasjonsleir, og vært 
med på alt ungdommene gjorde for å vise at jeg 
var der. Og det virker som de er veldig positive 
til dette. De stiller spørsmål og ønsker å bli kjent 
med meg, sier Susanne.

Mange ungdommer melder tilbake at samtalene 
er annerledes enn de trodde, og det er godt å 
komme. Ungdomsdiakonene i 13-20 trenger 
ikke nødvendigvis forholde seg til så mange 
rammer, paragrafer og rapportering. De følger 
gjerne ungdom til andre hjelpeinstanser som 
BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), 
politi eller andre. Slike møter kan være ganske 

vanskelige, og kanskje særlig dersom man ikke 
har familie som følger deg tett opp.

– Vi er opptatt av at de samtalerommene vi har 
skal ligne litt på en stue. De skal få en kopp 
kakao hvis de vil og kunne sette seg godt til rette. 
Tilbakemeldingene er at de finner hvile. Det er 
godt med en trygg voksen som lytter, sier Maria 
G. 

Noen er veldig nervøse når de kommer. 

– Vi bruker veldig mye tid på å bli kjent og 
jobbe relasjonelt med ungdommene. Diakoni er 
skulder til skulder, ikke ovenfra og ned. Av og 
til trenger jeg hjelp, og av og til trenger du hjelp, 
forklarer Eli.  

– Først og fremst så elsker vi å jobbe med 
ungdom, og liker å finne fram gullet i hver enkelt, 
sier de fire ungdomsdiakonene som har funnet 
drømmejobben i 13-20.

13-20
• Et gratis, lavterskel, forebyggende 

samtaletilbud for ungdom mellom 
13 og 20 år, startet i Bærum

• Ungdom trenger ingen henvisning 
for å komme til samtale

• Voksne med tid til å prate om det 
ungdommen ønsker å snakke om

• Samtaletilbud i regi av Den norske 
kirke, for alle ungdom uavhengig av 
livssyn, kulturell bakgrunn, politisk 
ståsted og seksuell identitet

• 13-20 har taushetsplikt og 
meldeplikt, og samarbeider med det 
øvrige hjelpeapparatet i kommunen

• Mer info på www.13-20.no.

http://www.13-20.no
http://www.13-20.no


Faglig og hurtig legging av nytt tak
- til avtalt pris!

GRATIS BEFARING
E-post: post@takogpris.no
Telefon: 55 70 54 48
www.takogpris.no 
 

BLIKKENSLAGER - TAKTEKKER

Haakonsernveien 63, 5173 Loddefjord

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

Apotek 1 Olsvik.  
Olsvikåsen 8A. Tlf. 55 93 03 31.
Åpent: man-fre 9-17, lør 10-14.

VELKOMMEN TIL  

APOTEK 1 OLSVIK 
VI TILBYR

 Kort ventetid når du  
henter ut resepten din 

 Stort utvalg av reseptfrie  
legemidler

 Bredt sortiment av hygiene-  
og velværeprodukter 

 Alltid gode tilbud

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

Faglig og hurtig legging av nytt tak
- til avtalt pris!

GRATIS BEFARING
E-post: post@takogpris.no
Telefon: 55 70 54 48
www.takogpris.no 
 

BLIKKENSLAGER - TAKTEKKER

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

Døgnvakt 55 90 19 80
www.samdals.no 
Håkonsgt. 13 • 5015 Bergen

Din annonse her
til over 10 000 mennesker

i Olsvik og omegn?

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

Vi tar imot nye pasienter

forebygging • hull • proteser • rotfylling • kroner • tannlegeskrekk

Gamle Kjøkkelvikveien 91

mailto:olsvik.menighet.bergen@kirken.no
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Det lokale begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen Vest

Damsgårdsveien 210 · 5163 Laksevåg

Tidligere Gravferdstjenesten i Bergen – nå lokalkontor for

DØGNVAKT · 55 34 35 90
Vennligst ring for å avtale samtaletid

Telefon: 55 300 800Dreggsallm. 36
5003 Bergen

post@koba.no
www.koba.no

• Gratis samtale i hjemmet
• Alle prisklasser - forhåndspris

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

Man-fre 07.00 - 23.00
Lørdag 08.00 - 21.00

Telefon: 55 50 64 40

Det lokale begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen Vest

www.solstrands.no

55 55 16 16

Vår erfaring - din trygghet

TRENGER DU NOEN 
Å SNAKKE MED?

Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

RUSFRI
OPPVEKST

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

Din annonse her
til over 10 000 mennesker

i Olsvik og omegn?

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

Din annonse her
til over 10 000 mennesker

i Olsvik og omegn?

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

mailto:olsvik.menighet.bergen@kirken.no
mailto:olsvik.menighet.bergen@kirken.no
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døpte
Maud Christin Eek Hauge
Henrik Kolle Haukeland
Melea Hansen Rehder
Liva Nødtvedt Hammersland
Malene Slaatten Haugland
Tobias Nilsen Kvalvåg
Alvin Larsen Bjelke
Erik Aleksander  Frydenlund-Pettersen
Amalie  Birkeland-Bjørkbom
Ella  Taule
Milian Segura  Lihaug
Liam  Iversen
Lucas  Iversen

døde
Kristoffer Eltvik Nygaard
Turid Ulvedal
Saga Selnes

Thor Gunnar Hjemberg
Ingrid Hjørnevik
Endre Olsen
Sylvi Eliassen
Aud Vebenstad
Svein Ove Olsen
Agnar Finwall Johnsen
Gunn Larsen
Svein Ole Stokke
Anitha Elin Skjoldal
Bjarne Hesvik
Aase Karin Silnes
Leif Hovland
Ann Kristin Bach
Erna Beathe Sunde
Olga Ingeborg Misje
Arne Ragnar Haugnes
Gunnvor Hansen
Gerd Magnussen
Turid Kjørlaug
Åshild Bogetvedt
Ilse Doris Gjerde

offer
13.11 Stefanusalliansen 4496,–
20.11 Menighetens arbeid 1978,–
27.11 Menighetens arbeid 1457,–

11.12 Olsvik Tensing 2290,–
24.12 Kirkens Nødhjelp 7487,–
24.12 Kirkens Bymisjon 7011,–
25.12 Menighetens arbeid 1580,–

08.01 IKO – Kirk. ped. senter 1034,–
15.01 Menighetens arbeid 1576,–
22.01 Menighetens arbeid 1340,–
29.01 KABB  2906,–

05.02 Søndagsskolen Norge 887,–
12.02 Menighetens misjonspr. 2364,–
19.02 Barnevakten  1970,–
26.02 Menighetens arbeid 985,–

Sokneprest
Martin Aalen Hunsager
950 56 454
mh298@kirken.no

Kapellan
Nobukazu Imazu
958 88 236
ni235@kirken.no

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

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

Kirketjener
Karen Bødtker
482 54 951

Ped.leder vikar
i Åpen barnehage
Maria Myksvoll Aase
991 63 327
mariaolsvikbhg@gmail.com

Ansatte

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

Assistent
i Åpen barnehage
Gerd Gauteplass

Barnehagelærer
i Åpen barnehage
Jannicke Eriksen

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

Administrasjons- 
leder
Jessica Kerr
413 63 639
jk253@kirken.no

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

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

mailto:mh298@kirken.no
mailto:ni235@kirken.no
mailto:hd268@kirken.no
mailto:rk239@kirken.no
mailto:sr393@kirken.no
mailto:es459@kirken.no
mailto:jk253@kirken.no
mailto:olsvik.menighet.bergen@kirken.no
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26. mars. Maria budskapsdag kl. 11.00.
Samtalegudstjeneste ved Martin Hunsager og 
Sjømannskirkekonfirmantene. Dåp. Takkoffer til 
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet.

2. april. Palmesøndag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Menighetens arbeid.

6. april. Skjærtorsdag kl. 19.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Nattverd. 
Takkoffer til Menighetens arbeid.

7. april. Langfredag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager.

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

10. april. 2. påskedag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager og 
Hans-Petter Dahl. Takkoffer til Menighetens 
konfirmantarbeid.

16. april. Barnas påskedag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp og 
nattverd. 5-åringene inviteres spesielt. Takkoffer 
til Norges KFUK-KFUM Bjørgvin krets.

23. april. 3. søndag i påsketiden kl. 11.00. 
Lys Våken-gudstjeneste ved Martin Hunsager.
Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetens 
arbeid.

30. april. 4. søndag i påsketiden kl. 11.00. 
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Menighetens arbeid.

6. mai. Lør. etter 4. søn. i påsket. kl. 11.00. 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Nobukazu 
Imazu. Takkoffer til Menighetens arbeid.

6. mai. Lør. etter 4. søn. i påsket. kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Nobukazu 
Imazu. Takkoffer til Menighetens arbeid.

7. mai. 5. søndag i påsketiden kl. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Nobukazu 
Imazu. Takkoffer til Menighetens arbeid.

7. mai. 5. søndag i påsketiden kl. 13.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Nobukazu 
Imazu. Takkoffer til Menighetens arbeid.

14. mai. 6. søndag i påsketiden kl. 11.00. 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Martin 
Hunsager.

14. mai. 6. søndag i påsketiden kl. 13.00. 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Martin 
Hunsager.

21. mai. Søndag før pinse kl. 11.00. 
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Menighetens arbeid.

28. mai. Pinsedag kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp og 
nattverd.

4. juni. Treenighetssøndag kl. 17.00.
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Nattverd. 
Takkoffer til Mercy Ships.

11. juni. 2. søn. i treenighetstiden kl. 11.00. 
Gudstjeneste ved Nobukazu Imazu. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Menighetens arbeid.

18. juni. 3. søn. i treenighetstiden kl. 11.00. 
Gudstjeneste ved Martin Hunsager. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til NLA Høgskolen.

2. juli. 5. søndag i treenighetstiden kl. 11.00. 
Gudstjeneste. Dåp og nattverd. Takkoffer til 
Menighetens arbeid.

16. juli. 7. søndag i treenighetstiden kl. 11.00. 
Gudstjeneste ved. Dåp og nattverd. Takkoffer til 
Menighetens arbeid.

30. juli. 9. søndag i treenighetstiden kl. 11.00. 
Gudstjeneste. Dåp og nattverd. Takkoffer til 
Institutt for sjelesorg - Modum Bad.

Gudstjenester i Olsvik kirke
Med forbehold om endringer. Du finner alltid oppdatert informasjon på kirken.no/olsvik.

Kom til kirkebenken!

Kapellan Nobukazu Imazu og kirketjener Karen Bødtker deler ut vafler på Kirkebenken på Vestkanten. 
Stikk gjerne innom! Det er Kirkebenken nesten hver torsdag kl. 13–15. Hver tredje torsdag er vi på 
«torget» som du ser på bildet. De andre gangene er vi på selve Kirkebenken like ved Big Bite.

Nr. 1 2023
Årgang 39.

Utgiver: Olsvik menighetsråd

kirken.no/olsvik

Olsvik menighetsblad betraktes som 
offentlig informasjon og nærmiljøblad. 
Av de rundt 12 000 personer som bor 
innenfor menighetens grenser, hører 
rundt 9 000 til Den norske kirke. Derfor 
er menighetsbladet ikke definert som 
uadressert reklame.

Tips oss:
olsvik.menighet.bergen@kirken.no

Neste nummer: Juni

Redaktør: Christer van der Meeren
Redaksjon: Nobukazu Imazu, Randi 
Magnussen, Aina van der Meeren.
Layout: Sven-Ove Rostrup
Forside: Kirkens Nødhjelp
Trykk: Hurtig-Trykk AS

http://kirken.no/olsvik
http://kirken.no/olsvik
mailto:olsvik.menighet.bergen@kirken.no
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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.

SuperOnsdag
Hver onsdag samles vi 
til SuperOnsdag i Olsvik 
kirke.

Kl. 17.00 har vi en felles 
åpning, før vi deler oss. 
De minste (1-4 år) har 
sangstund nede, og de 
eldste (5+) har barnekor 
i kirkerommet. Ca. 17.20 
fortsetter vi med aktiviteter for alle,  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.

Barnas påskedag
Vi ønsker velkommen til Barnas påskedag, 
familiegudstjeneste 16. april kl 11.00. 5-åringer 
er spesielt invitert.

Olsvik Tweenies (kor 10–13 år)
Tirsdag kl. 17.30. Mer informasjon finner du på 
kirkens hjemmeside: kirken.no/olsvik.

LysVåken 22.–23. april
Vi inviterer alle som er født i 2011–2012 og som 
bor i Olsvik menighet til en kveld 22. april hvor vi 
skal synge, spise, spille spill og gjøre aktiviteter 
sammen. De som vil kan overnatte i kirken. 
Søndag samles vi til frokost og gudstjeneste. 
Invitasjon vil komme i posten, og du finner mer 
informasjon på kirken.no/olsvik.

Olsvik TenSing (14–18 år)
Tirsdag kl. 19.00. Mer informasjon finner du på 
kirkens hjemmeside: kirken.no/olsvik.

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

Colla Voce (kor 20+ år)
Mandag kl. 19.00–21.00. Mer informasjon finner 
du på kirkens hjemmeside: kirken.no/olsvik.

Formiddagstreff/vårtur
Vi inviterer til følgende formiddagstreff i vår. 
Treffene begynner kl 12:00 og slutter ca 14:15. 
Vi serverer lunsj. Det blir loddsalg/utlodning, 
og vi avslutter dagen med en kort andakt. Ta 
kontakt med Brith på 905 24 773 hvis du ønsker 
å hentes.

• 13.april: Evigaktiv, som skal sørge for at 
gruppen 60+ får en enkel og sentral løsning 
for å være aktive: «Lett trim med fokus på 
balanse, styrke og bevegelighet, trim bak en 
stol»

• 4.mai: Forum mannskor og Bergen Seniorkor 
med dirigent Bjørn Bergmann Inviterer til 
«Korkonsert med allsang».

• 8. juni: Vårtur til Alvheimstuene i Øygarden, 
hagebesøk hos Egil Sæle og avslutning i 
Hjelme gamle kyrkje. Påmelding innen 20. 
mai.

Vi inviterer til følgende temakvelder:

• Torsdag 27. april: Frelse v/ kateket Hans 
Petter Dahl.

• Torsdag 25. mai. Kunsten å forme livet. 
Plastisk teologi v/ kapellan Nobukazu Imazu.

Konserter i påsketiden
Vi inviterer til tradisjonelle konserter i påsketiden:

• Pasjonskonsert skjærtorsdag kl. 18. 
Meditativ musikk for pasjonstiden v/ Rune J. 
Klevberg (orgel) og Johann Sebastian Blum 
(cello). Fri inngang. Kollekt.

• Påskekonsert søndag 16. april kl. 19. 
Festlig og variert program i påsketiden. 
Medvirkende: Colla Voce, dir. Mats Roar 
Sakshaug; Benedictinerne, dir. Benedicte 
Sjøvold; Pia Camilla Tømmernes, saksofon; 
Brith Barsnes Bjordal, sang; Terje Onstad, 
flygel; Rune Johnsen Klevberg, orgel. Inngang 
kr. 150,-. Støttet av Bergen kirkelige fellesråd 
og Bergen kommune.

Det skjer i din kirke
Med forbehold om endringer. Du finner alltid oppdatert informasjon på kirken.no/olsvik.

La oss be for
• Fred i Ukraina og alle som lider 

pga. krigen

• At gudstjenester, konserter og 
andre arrangementer i forbindelse 
med påsken skal få gi oss tro og 
takknemlighet

• Misjonsprosjektene våre: 
Nådehjemmet i Thailand og 
sykehuset i Okhaldunga i Nepal

• Valget på nytt menighetsråd i 
september

https://olsvik-kirke.no/
http://kirken.no/olsvik
https://olsvik-kirke.no/
http://kulturforalle.no/
https://olsvik-kirke.no/
http://kirken.no/olsvik
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Bjørgvin bispesømme
Foto: Gyrid Cecilie Nygaard

Ragnhild Jepsen blir vigsla som ny biskop i 
Bjørgvin første søndag etter påske, 16. april. 
Ho er framleis domprost i Nidaros domprosti, 
men me fekk ein liten samtale med biskopen 
som alt er utnemnd, men enno ikkje har kledd 
seg i bispekåpa.

Ragnhild Jepsen har vore til stades i fleire 
bispevigsler tidlegare. Ho trur ein slik dag kan 
vera god å ha i ryggen seinare. – Det er mykje 
fest og fokus på ein person, og det er fint å ha 
med velsigninga, bønene og fellesskapet når 
kvardagen kjem med ulike krevjande situasjonar. 
Det er noko stort i det å bli sett og kjenne på 
kyrkja sitt tydelege ja til meg som biskop, eg 
ser verkeleg fram til den dagen. Eg er også 
veldig glad i å feire gudsteneste, og det blir flott 
å syngja påskesalmar denne første søndagen 
etter påske, seier ho.

– Er påska relevant i vår tid?

– Når me jublar påskegleda ut på første 
påskedag, er det på vegner av alt Gud har 
skapt som også skal bli nyskapt. Det som 
hende i påska med Jesu død og oppstode er 
det endelege beviset på at Gud har frelst sin 
skapning og har tru på mennesket og alt Han har 
skapt, seier den komande biskopen.

– Kva ser du fram til ved å bli biskop?

– Eg ser fram til på bli kjent i bispedømet og med 
menneska her, med kyrkjelydane, både tilsette 
og frivillige medarbeidarar. Eg ønskjer også å 
vera ei tydeleg stemme i kyrkja og på vegner av 
kyrkja, seier den komande biskopen. Ho er ikkje 
klar til å lansera noko særleg satsingsområde for 
sin eigen del. – Eg vil først av alt lytta meg inn til 
kyrkja og livet i Bjørgvin. 

Den nye biskopen kjem frå Ål i Hallingdal. Ho har 
røter i Vestland, men har ikkje budd her før. – 
Eg gler meg til å flytte til Bjørgvin og ser fram 
til å bli kjent i byen og fylket. Det blir mykje nytt, 

ikkje minst det å etablera seg med eit nettverk, 
også på fritida, det er eit arbeid i seg sjølv, seier 
Ragnhild som til bispebustaden på Landås har 
med seg ektemannen Einar Vegge. Han er 
pilegrimsprest i Nidaros, og har reist langs delar 
av kystpilegrimsleia i bispedømet vårt. Dette ser 
også Ragnhild fram til å få høve til. Dei har to 
vaksne born, Håkon og Ingjerd.

– Du syng i kor i Nidarosdomen, trur du at du 
får tid til å synga i kor i Bergen?

– Det skal vel godt gjerast. Eg har sunge i kor 
sidan eg var tre år, og viss det byr seg eit høve, 
seier eg ja, kanskje til eit prosjektkor? 

Ragnhild Jepsen har vore prest i 25 år, først 
som kapellan i Åmot i Østerdalen, sidan som 
kapellan og sokneprest og frå 2011 domprost 
i Nidaros domprosti. – Dette har gjeve meg 
mange erfaringar og møte med menneske i 
sorg og glede som eg tek med meg. Eg har 
som prost også vore mykje med i rådsarbeid, 
bl.a. fellesrådet i Trondheim. Eg er oppteken 
av at både organisatoriske strukturar og alt 

det praktiske med bygningar og liknande gjev 
gode rammer for at kyrkjelyden kan driva sitt 
kyrkjelydsbyggjande arbeid,  seier den nye 
biskopen. Dei som har møtt henne, skjønar at ho 
er glad i å vera saman med folk og ho fortel at 
ho, på same måte som andre i staben, ofte har 
vore vertskap for besøkande til Nidarosdomen, 
anten det er store eller små grupper.

– Kva har kyrkja å «tilby» til folk flest?

– Gode fellesskap der du kan koma uansett 
alder, funksjon eller prestasjon. Me skal også 
vera ein fortolkar av tida vår. Dersom me til 
dømes opplever barnefattigdom, korleis kan me 
då vera kyrkje på ein truverdig og evangelisk 
måte? Dette må skje lokalt, men det er viktig å 
ha støtte frå bispedømet. 

Eg synest det er viktig at kyrkja, som ein del 
av lokalsamfunnet, spelar saman med lokale 
organisasjonar, skular og grupper. Eg vil også 
oppmuntra om å byggja kristne fellesskap der 
me samlast om det som er umisseleg for oss.

Gler seg til å juble for påska

Fest i Åpen barnehage: Det er alltid god 
stemning når Trommelars kommer til Olsvik 
Åpen barnehage. Stikk innom, du også! Se info 
på kirken.no/olsvik/barnehage. Foto: Nobukazu 
Imazu.

http://kirken.no/olsvik/barnehage


en god
start på livet

kirken.no/olsvik/dåp

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.

Send svarkupongen til: Olsvik menighet, p.b. 549 Olsvik, 5884 Bergen 

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles 
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1 000,- per trekkmåned. DU vil 
uansett ikke bli trukket mer enn avtalt beløp. 

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> 

Fyll ut svarkupongen nedenfor. 

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense til kr. 1 000,- per trekkmåned, for å ta høyde for eventuelle fremtidige endringer. 
Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det avtalte beløpet.

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

"" JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned 

Olsvik menighet Kr. …...…………… 

Jeg ønsker å gi:    # Kr 100,-    # Kr 200,-    # Kr 500,-    # Annet beløp Kr: ……………. 

Jeg ønsker å støtte:   # menighetsarbeidet    # diakoniarbeidet    # barne- og ungdomsarbeidet 

Belast mitt konto nr.

KID-nr. 
            (KID-fylles ut av betalingsmottaker) 

Pers.nr. (må fylles ut om du ønsker skattefradrag) 

Navn: ……………………………………………………….….. 

Adresse: …………………………………………………….…. 

Post nr/sted: …………………………………………………… 

Sted/dato: ………………………………………… Underskrift: …………………..………………………… 

# Jeg ønsker ikke å motta
varsel i forkant av betalingen 

Sett inn logo her 

5081.08.11363 

Støtte menighetens arbeid?
til 12192

Lik oss på
@olsvikkirke

Send svarkupongen til: Olsvik menighet, p.b. 549 Olsvik, 5884 Bergen 

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles 
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1 000,- per trekkmåned. DU vil 
uansett ikke bli trukket mer enn avtalt beløp. 

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> 

Fyll ut svarkupongen nedenfor. 

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense til kr. 1 000,- per trekkmåned, for å ta høyde for eventuelle fremtidige endringer. 
Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det avtalte beløpet.

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

"" JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned 

Olsvik menighet Kr. …...…………… 

Jeg ønsker å gi:    # Kr 100,-    # Kr 200,-    # Kr 500,-    # Annet beløp Kr: ……………. 

Jeg ønsker å støtte:   # menighetsarbeidet    # diakoniarbeidet    # barne- og ungdomsarbeidet 

Belast mitt konto nr.

KID-nr. 
            (KID-fylles ut av betalingsmottaker) 

Pers.nr. (må fylles ut om du ønsker skattefradrag) 

Navn: ……………………………………………………….….. 

Adresse: …………………………………………………….…. 

Post nr/sted: …………………………………………………… 

Sted/dato: ………………………………………… Underskrift: …………………..………………………… 

# Jeg ønsker ikke å motta
varsel i forkant av betalingen 

Sett inn logo her 

5081.08.11363 
Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles 
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1 000 per trekkmåned. Du 
vil uansett ikke bli trukket mer enn avtalt beløp.

Send svarkupongen til: Olsvik menighet, p.b. 549 Olsvik, 5884 Bergen 

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles 
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1 000,- per trekkmåned. DU vil 
uansett ikke bli trukket mer enn avtalt beløp. 

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> 

Fyll ut svarkupongen nedenfor. 

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense til kr. 1 000,- per trekkmåned, for å ta høyde for eventuelle fremtidige endringer. 
Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det avtalte beløpet.

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

"" JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned 

Olsvik menighet Kr. …...…………… 

Jeg ønsker å gi:    # Kr 100,-    # Kr 200,-    # Kr 500,-    # Annet beløp Kr: ……………. 

Jeg ønsker å støtte:   # menighetsarbeidet    # diakoniarbeidet    # barne- og ungdomsarbeidet 

Belast mitt konto nr.

KID-nr. 
            (KID-fylles ut av betalingsmottaker) 

Pers.nr. (må fylles ut om du ønsker skattefradrag) 

Navn: ……………………………………………………….….. 

Adresse: …………………………………………………….…. 

Post nr/sted: …………………………………………………… 

Sted/dato: ………………………………………… Underskrift: …………………..………………………… 

# Jeg ønsker ikke å motta
varsel i forkant av betalingen 

Sett inn logo her 

5081.08.11363 
(Fylles ut av betalingsmottaker)

http://kirken.no/olsvik/dåp

