Årsmelding
2010

Olsvik menighet

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2010.
Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning:
Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder
Ida Doksæter, nestleder
Øyvind Eide medlem av AU og repr. i BKF
Torill Andersen
Geir Ove Misje
Anette Hermansen
Brith Barsnes Bjordal
Christer van der Meeren
Gunnar Kolaas
Varamedlemmer:
Anne Marit G Ellertsen
Arne Tandberg
Roald Fiksdal
Sven Egil Rød
Sigfred D J Hauge
Staben har hatt følgende sammensetning:
Ansatte i bispedømme og fellesråd:
Gunnar Kolaas, sogneprest
Ida E. Greve, kapellan fra sommeren
Arve Hansen Haugland, prestevikar
Rune J Klevberg, kantor
Hans-Petter Dahl, kateket
Bjørnar Sangolt, menighetspedagog fra april
Bjarnhild Angelskår, prosjektmedarbeider fra oktober
Bjørg Karin Husa, kirketjener, vikar for frivillighetskoordinator fra oktober, prosjektstilling i trosopplæring
Ingelin Hatletveit, frivillighetskoordinator, i permisjon fra oktober
Bjarne B L Andersen, menighetskonsulent
Brith Barsnes Bjordal vikariat i frivillighetskoordinatorstillingen første del av høsten
Menighetens egne ansatte:
Nina Angeltveit, styrer i åpen barnehage
Bjørg Karin Husa, assistent, åpen barnehage, permisjon fra oktober
Gerd Gauteplass, assistent
Ingrid Vik diakon, fra sommeren tilknyttet prosjekt ved Vestkanten.
Menighetsrådets årsberetning - Halvveis i toårsperioden.
Menighetsrådet har ansvaret for all virksomhet som drives i menigheten. Menighetsrådet organiserer arbeidet
gjennom komiteer og utvalg, samt ansatte. Komiteer, utvalg og tiltak/aktiviteter skriver sine egne årsmeldinger,
som forteller om arbeidet innenfor deres felt. Disse finnes i dette heftet og gir en god oversikt over arbeidet.
Etter dette kapitelet ligger en oversikt over menighetens organisering med komiteer og utvalg samt
representasjon i eksterne fora. Det er for øvrig en bevisst strategi å ha mange utvalg og komiteer. Gjennom
dette, ønsker menighetsrådet å involvere mange, begeistre og berøre mange, gi mange mulighet for fellesskap,
ansvar og vekst, samt få gjennomført mer godt arbeid enn vi kan klare uten mange frivillige.
Dette kapitlet vil derfor dreie seg om menighetsrådets arbeid, prioriteringer og fokus for 2010.
Menighetsrådet hadde ti møter og behandlet 90 saker, møtene ble holdt i Kjøkkelvik barnehage,
menighetsrådsmøtene er åpne møter alle er velkomne. Arbeidsutvalget hadde 10 møter og behandlet 114 saker.
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Olsvik menighet driver et omfattende arbeid. Det er en aktiv menighet som har mange ulike tilbud som spenner
fra barnedåp og babysang til begravelser og sorgarbeid. Mellom dette finnes et bredt spekter av tilbud til ulike
aldersgrupper. Menighetsrådet har gjort en omfattende jobb med å tydeliggjøre arbeidsoppgaver og
ansvarsområder gjennom mandater, reglement og planarbeid. Alle dokumenter ligger ute på menighetens
hjemmeside og kan fås på kirkekontoret hos menighetskonsulenten. Det har vært et prioritert området for
menighetsrådet å få en god helhetlig oversikt og samkjøring av det omfattende arbeidet som drives.
Menighetsrådet har sammen med fellesrådet gjort tre faste ansettelser, en prosjektansettelse samt ansatt ulike
vikarer i kortere engasjement i 2010. De faste ansettelsene er Bjørnar Sangolt som menighetspedagog 50 %,
Marit Bjørsvik som soknediakon 75 % (med virkning fra januar 2011) og Ingrid Vik som diakon i
samarbeidstiltaket med Loddefjord menighet 50 %. Bjarnhild Angelskår ble ansatt som prosjektmedarbeider i
trosopplæringen i 85 % for et skoleår.
Etter dialog og strategisamling med staben besluttet menighetsrådet å ha tre hovedsatsningsområder for
toårsperioden:
1. Trosopplæring 0 - 18 år:
Satsningen har særlig kommet til uttrykk gjennom:

Offensiv budsjettering (økt ramme for konfirmanter, romslig øvrig ramme)

Offensiv ansettelsespolitikk (for tiden 250 % stilling), to nye ansatte

Etablering og oppstart av trosopplæringsutvalg

Oppstart av nye breddetiltak (Allerede; Lys våken og planlagte Tårnagentene januar
2011)
2. Diakoni/ vern om skaperverket
Satsningen har særlig kommet til uttrykk gjennom:




Utvidelse av stilling fra 50 % til totalt 125 %, hvorav 75 % har stabstilknytning hos oss.
Nyansettelse av to diakoner
Etablering og oppstart av diakonisamarbeid med Loddefjord menighet, inkl. etablering av
styringsgruppe, utarbeidelse av mandat, visjon og strategidokument.

3. Frivillige medarbeidere
Satsningen har særlig kommet til uttrykk gjennom:







Ansettelser av vikarer. (minske vakanse)
Etablering av koordineringsmøte for frivillige
Medarbeiderfest
Lederkurs
Utarbeidelse av rutiner for kirkeverter
Tema er løftet fram i prostiforum, som også har bidratt med faglige innspill og drøftinger.

I tillegg til dette vil jeg nevne tre forhold som opptar menighetsrådet.
1. Menighetsrådet jobber utrettelig ovenfor fellesrådet i forhold til å bygge ut kontorfløyen og fjerne
brakkene, samt utvidelse av menighetskonsulentstillingen til 100 %. I 2010 har det vært liten reel
framdrift rundt disse spørsmålene.
2. Glasskunst av Kjell Nupen. Menighetsrådet og utvalget som jobber med finansiering har i 2010 kommet
et godt stykke nærmere realisering av glasskunst i kirken. Dette er et omfattende arbeid som
menighetsrådet prioriterer.
3. Lydanlegget i kirken. Det er avdekket soner i kirkerommet som ikke har god nok lyddekning. Dette
medfører at de som sitter i disse sonene i perioder kan ha vansker med å høre hva som blir sagt når
mikrofon brukes. Det jobbes nå med å finne en teknisk løsning.
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Økonomien i Olsvik menighet er god takket være mange enkeltgaver, gode ofringer samt god økonomistyring
over flere år. Menigheten er også aktiv i forhold til å skaffe eksterne middeler til prosjekter og drift.
Menighetsrådet har samarbeidet godt internt og hatt et godt og konstruktivt samarbeid med staben og frivillige.
Menighetsrådet takker alle som har bidratt til å bygge menigheten i 2010.
Lars Kristian Stendahl Gjervik,
leder Olsvik menighetsråd.

Nøkkeltall for menigheten
2010

2009

2008

2007

2006

2005

Innmeldt i Den norske kirke

1

1

0

2

0

4

Utmeldt av Den norske kirke

13

36

19

14

7

12

Dåp utført i soknet

72

82

93

96

88

155

Døpte bosatt i soknet

105

138

92

87

79

95

Vigsler utført i soknet

2

8

1

3

3

5

Vigsler, minst en av ektefellene bor i soknet

2

8

1

3

3

5

Begravelser

36

49

42

51

43

45

Konfirmanter

127

137

137

124

118

119

Hovedgudstjenester (søn- og helligdager)

56

58

58

63

55

61

Deltagere

7634

8416

8071

8837

7645

8525

Andre gudstjenester

20

37

25

14

32

38

Deltagere

2616

3929

4037

1107

3670

4630

Gudstjenester med nattverd

39

32

37

32

27

36

Nattverdsgjester

1801

1561

1771

1764

1496

1323

Gjennomsnittlig deltagelse, hovedgudstjeneste 136

145

139

140

139

140

Gjennomsnittlig nattverdsbesøk

49

48

55

55

37

Gjennomsnittstall:

46
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ÅRSMELDING FOR OLSVIK SØNDAGSSKOLE, ”BARNAS” 2010
Jeg deler inn dette året i to.
På grunn av ledermangel gikk vi fra høsten 2010 over fra å ha søndagsskole på søndager til onsdager etter
barnekorøvingene.
Kl 17.45 – 18.30.
Vår 2010.
Ledere: Hans Petter Dahl, Bjarte Husa, Bjørg Karin Husa
Vi hadde 12 søndagsskoletimer
Vi var i menighetssalen under gudstjenesten.
16 barn har vært innom i løpet av våren.
11 av de tre ganger eller mer.
Høst 2010.
Vi har flyttet opp i kirkerommet, og bruker sidealteret som samlingspunkt.
Vi bruker to ganger på samme tekst. Første gang legges mest vekt på selve teksten, og andre gang repetisjon og
mest vekt på en aktivitet knyttet til teksten.
Da er vi også en del nede i søndagsskolen/ Åpen Bhg. sitt rom.
Siden vi er i kirkerommet har vi blitt ”husvarme” der også, og vi kan mer aktivt bruke rom og kunst til å peke
på tekst.
Vi har også fått besøk av flere ansatte som har tatt seg tid til å komme og formidle teksten for oss, og det er helt
supert for barna + at det avlaster også lederne.
Vi startet rett etter barnekorets øving.
Ledere: Bjarte Husa, Bjørg Karin Husa og fra oktober Bjarnhild Angelskår
Vi hadde 11 samlinger.
19 barn har vært innom i løpet av høsten.
15 av de tre ganger eller mer.
Statistikk:
Hele 2010: 23 samlinger
170 oppmøtte som gir et gjennomsnitt på 7,39
For Olsvik Søndagsskole: Hovedleder: Bjørg Karin Husa

ÅRSMELDING FOR OLSVIK KIRKEKOR 2010
Korets styre:

Øvrige medlemmer:

Kari Melhus Tandberg
Torill Andersen
Dagny Gilje Antonsen
Rune Johnsen Klevberg

Formann
Kasserer
Sekretær
Kantor/dirigent

Ragnar Grøm
Elsa Grøm
Eli Hansen
Håkon Hansen

Programmet for 2010 så slik ut:
17.februar:
28.februar:

Sang på Fastegudstjeneste
Deltagelse på Gudstjeneste
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18.april:
30.mai:
9.juni:
19.sept.:

Konsert i Olsvik kirke
Erdal kirke, i forbindelse med Vårturen
Sang på Betanien for Olav Raunholm og andre beboere på sykehjemmet.
Konsert i Blomvåg kirke.
Den første av 3 felleskonserter. Kor sammensatt av Strusshamn kirkekor, Øygardskoret, Sotra
reviderte og vårt eget Olsvik kirkekor. Musikkere fra Harmonien assisterte. Stor opplevelse.
26.sept.:
Samme konsert, denne gangen i Olsvik kirke og Erdal kirke.
Denne helgen var Dagny Gilje Antonsen deltager på den 3. Nordiske Kirkesangfesten.
Storstilte opplevelser i et gjestfritt Finland. Deltagere fra alle de nordiske land, med ca. 800-900
sangere samlet.
7.november: Koret sang på Allehelgensmesse.
21.november: Stor Jubileumsgudstjeneste, Olsvik kirke 20 år. Konsertinnslag.
Dette var et prosjektkor, sammensatt av nye og gamle medlemmer.
5.desember: Julekonserten satte verdig punktum for året 2010.
Olsvik kirkekor har medlemmer som trives sammen, og aller helst sammen med flere sangere.
Kari Melhus Tandberg
Formann

Dagny Gilje Antonsen
Sekretær

ÅRSMELDING FOR OLSVIK MENIGHETS ÅPEN BARNEHAGE 2010
Styrer:
Aktivitør:
Assistent:
Kjøkken:

Nina Angeltveit
Bjørg-Karin Husa
Gerd Gauteplass
Margith Johnsen, Turid Johannessen, Marta Sandtorv og Tove Gjellereide Stokke.

Barnehagens åpningstid er mandag 9-14, onsdag 9-15 og fredag 9-14. Bjørg-Karin har dette året jobbet
mandager i barnehagen frem til september, da hun tok permisjon fra barnehagen. Gerd har arbeidet onsdag og
fredag frem til samme tid, og har etter dette gått inn også om mandagen. Nina er i barnehagen alle dagene.
Bjørg-Karin har fortsatt med babysang hver mandag som før, og Bjarnhild har i løpet av høsten også vært med.
Barnehagen har også dette året vært et populært tilbud i kirken. Som regel er vi mellom 30 og 40 barn, en
sjelden gang er vi under 20 barn, og på det meste overstiger vi 50 barn! Alderen på barna er fra under 1 år til 6
år. Vi har brukere som kommer hver gang, noen kommer flere ganger i uken og andre av og til. Vi har barn fra
nærområdet, men også en del som kommer til oss fra andre kanter av byen, samt Sotra/Askøy.
Åpen barnehage i Olsvik holder ikke bare til i lokalene, men samarbeider aktivt med staben og frivillige, noe
som gir et ekstra løft for barnehagen. Vi gleder oss over å kunne ha faste innslag som Knøttsing,
minigudstjenester, babysang og smørelunsj, samt over å se staben komme innom i barnehagen. Barn og foreldre
får anledning både til å bli kjent med kirkerommet, og de ansatte i menigheten. Smørelunsjen er også med på å
heve kvaliteten på tilbudet. Den er sunn, god og flott tilberedt av de frivillige på kjøkkenet.
For å nevne noe av det vi har gjort i løpet av 2010 i tillegg til det vanlige programmet vårt har vi:
I etterkant av katastrofen på Haiti jobbet barn og foreldre iherdig med å lage ting som kunne selges på auksjons
dagen vår. Vi malte på fine esker, silkeskjerf, kopper, fat, ark og store lerret. Vi deltok på gudstjeneste med
Knøttsing, gikk inn i prosesjon og sang for menigheten. Etterpå solgte vi kaffe, saft, kaker og hot-dog i
kirkekjelleren. Vi laget til ulike stands med salg av tingene barna og foreldre hadde laget, i tillegg til et lite
loppemarked med barneklær og leker. Helt til slutt hadde vi amerikansk auksjon med alt fra store lerret til små
esker og ting vi hadde fått inn til formålet. Bjørg-Karin var auksjonarius, og stemningen var på topp! Vi fikk
inn ca 5000 kroner som ble gitt til kirkens nødhjelp på Haiti.

Side 7 av 16

Sommeren ble brukt til oppjustering av lokalene. Barnehagen fikk en del kommunale midler dette året som vi
valgte å bruke på oppussing av lokalene. Vi overtok lageret til Ten-Sing, og fikk med dette slått ned en vegg
slik at lageret vårt i dag er ett større rom med doble dører. Dette gjør hverdagen i åpen barnehage lettere for
både foreldre, barn og ansatte. Vi har i dag skap og hyller slik at barna selv kan gå inn på lageret og hente de
lekene de ønsker. De kan dermed også rydde på plass etter seg.
I tillegg ble lederne for søndagsskolen, trosopplæringen og barnehagen enig om å dele det ”gamle
speiderrommet”, i samråd med menighetsrådet. Dermed ble det ryddet og pusset opp på dugnad, og kjøpt nye
bord, stoler og skap på dette rommet. Barnehagen har siden vært flittig bruker av rommet. Særlig behovet for å
kunne trekke seg vekk og få roligere omgivelser blir dekket her. Noe vi ofte savner i de åpne salene, der
muligheten for rolig og uforstyrret lek er mindre. I tillegg kan vi ha småleker her inne, uten å være redd for at
det er noe de minste barna får tak i.
Språksprell: Åpen barnehage har fra høsten 2010 satset på språksprell for de eldste i barnehagen, dvs ca 4-6 år.
Dette er et metodisk opplegg med fokus på språk, særlig språkets formside. Hver fredag kl 12 samles ca 6-8
barn, uten foreldrene inne på det gamle speiderrommet, til språksprell gruppe. Språksprell skal være med på å
forebygge lese og skrivevansker.
Babymassasjekurs hadde vi om høsten, med innleid instruktør. Det fikk mye positiv omtale av de som deltok,
og ble også holdt på samme rom som språksprell.
Ellers hadde vi om høsten tema som Noahs ark og Peters fiskefangst, og vi gjorde mange ulike aktiviteter i
forhold til dette. Alt fra å lage trolldeigsfigurer i fiskegarnet til å dramatisere Noahs ark fortellingen.
Gudstjeneste og juleverksted:
5. desember inviterte igjen åpen barnehage foreldre og barn til kirken på gudstjeneste og juleverksted. Alle
inntektene denne dagen ble gitt til frelsesarmeens julegryte. I den forbindelse inviterte barnehagen slumsøstrene
til kirken for å fortelle om sitt arbeid. Dette takket de ja til, og vi ble svært glad for at de valgte å komme til
Olsvik.
Forberedelsene hadde vært mange. De eldste barna hadde øvd på å synge i mikrofon, barn og foreldre
forberedte verkstedet med å lage julegryter, plakater og ikke minst en nydelig ”prestekjole” til Gunnar, med et
flott englemotiv fremme, og alle barnas håndavtrykk på baksiden.
Åpen barnehage deltok på gudstjenesten med sang, også solosang som Osvald Angeltveit spilte trekkspill til.
Det var nok mange nervøse foreldre (og arrangører) i denne stund, men barna vil gjerne gjenta begivenheten!
Etter Gudstjenesten hadde vi juleverksted i kjelleren med maling av julekuler, juleduker, lage julekort, trenisser
og håndavtrykk i gips. Det kostet å lage ting. Safari sponset dagen med mat i form av hot-dog, saft, kaffe som
vi solgte til inntekt for slumsøstrene, samt foreldre og menighetsrådsrepresentanter bakte kaker som også ble
solgt.
All inntekt denne dagen gikk uavkortet til frelsesarmeen, og menigheten gav også kollekten til samme formål.
Vi gav dermed til sammen nesten 10 300 kroner til frelsesarmeens julegryter!
Ellers inviterte vi staben til Luciafrokost og julefest med pinnekjøtt i barnehagen, det ble to flotte dager. Staben
inviterte barnehagen til julevandring og foreldre og barn var utkledd som både Josef og engler. Kjempeflott, vi
gleder oss til neste vandring!
Vi har egen nettside: www.olsvikopenbarnehage.no der man kan gå inn og se mer detaljert hva som til enhver
tid skjer hos oss.
Barnehagen har egen styringsgruppe: Bjarne Andersen, Inger-Lise Stien og Nina Angeltveit.
Økonomien til barnehagen har dette året vært god, fordi kommunen godkjente tilskudd til barnehagen for 49
barn i 2010!

Nina Angeltveit
styrer
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Årsmelding for Undervisningsutvalget , Olsvik Menighet, 2010
Medlemmer:
Oddlaug Alnes
Arthur Pilskog
Torill Andersen menighetsrådets representant.
Anne Britt Eide.
Eva Stokke reiste utenlands og sluttet som medlem i 2010.
Vi har hatt 4 samlinger i 2010:
22/2-2010
“Lysets barn – Jesu etterfølger v/Kirsten Lind
26/4-2010
“Påskens budskap – aktuelt for meg?” v/ Gunn Berit Guldbrandsen
27/9-2010
“Dåpen i lære og praksis” v/Halvor Nordhaug
08/11-2010 1. Peters brev – Biskopens spesialbrev – “Den kristne som en fremmed” v/Paul Otto
Brunstad.
Vi har planer om å fortsette som vi har begynt og satser på å arrangere 4 temakvelder pr. år.
Bergen 6. mars 2011

Anne Britt Eide (sign.)

Årsmelding fra Gudstjenesteutvalget i Olsvik Sokn 2010
Kari Løvby Jørgensen, leder i GU siden 2.halvår 2007, ba om avløsning og gikk ut av GU etter møtet 19.januar
2010.
Ikke noen frivillige til disposisjon som lederkandidat. MR vil oppnevne leder
Gunnar Kolaas fungerte midlertidig som leder for utvalget i 2010
Britt Barsnes Bjordal, representant fra menighetsrådet
Eirik Lærk Thorsen, oppnevnt som repr. høsten 2010 fra Ten Sing
Rune J. Klevberg, kantor
Hildegunn Isaksen, 1.halvår 2010
Ida Elisabeth Greve, kapellan, begynte 2.halvår 2010
Arve Hansen Haugland, menighetsprest og sekretær
Gunnar Kolaas, sokneprest / prost og sekretær
Gudstjenesteutvalget (GU) hadde 2 møter 1.halvår 2010: tirsdag 19.januar og tirsdag 6.april.
Høsten 2010 har GU vært hvilende, avventende på ny gudstjenesteordning. Ny orientering med ny prest høsten
2010, nye leke medlemmer, ny leder for 2011.
GU har i 2010 fortsatt arbeidet med:
 Gudstjenestegrupper geografisk plassert. Manglende respons - foreløpig utsettelse.
 GU fulgte opp MR vedtak ang. nattverdfeiring, utdelingsform og frekvens i Olsvik:
 Olsvik menighet ved MR og GU vil åpne opp for nattverd så ofte som mulig. Vi i er enige om at
nattverden er sentral og viktig i våre liv. Vi vil derfor invitere flest mulig, så ofte som mulig, til
nattverdsbordet.
 Vi ber forrettende prest kort gi nødvendig informasjon foran utdeling av nattverden
 Vi ønsker at alle tilstedeværende i gudstjenester med dåp skal oppleve gudstjenesten som
fullverdig
 Det blir viktig å jobbe med rammene for nattverdutdelingen fremover, slik at vi finner gode
former for gjennomføringen av den. I Olsvik kirke vil vi på ulike gudstjenester alternere mellom
nattverdutdeling i hånd og særkalk ved alteret og intinksjon (neddypping) i felleskalk ved en
eller flere stasjoner i kirkerommet. Forrettende prest avgjør når dette er best tjenlig for
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menigheten. Vi ønsker å innarbeide rolige, verdige og gode forhold for nattverden til ulike typer
gudstjenester
Soknepresten og MR arbeider for at menigheten får flere leke nattverdutdelere til støtte for dette.
Det tas forbehold om praktiske forhold som gjør at vi enkelte ganger må vurdere om nattverd
skal være med.

Kirkemusikalsk utvalg.
Dette er et nytt utvalg som ble oppnevnt. Forløpig har det kun vært Rune J. Klevberg og undertegnede.
Vi har samtalet om utvalget og har noen som vi ønsker å få med. 2010 har vært et aktivt år for kantor. Konserter
og samarbeid med andre kor har tatt ekstra tid. Påskefestuken med innleide musikere, konserter i forbindelse
med kulturuken, konserter i samarbeid med Sotra Reviderte, Øygarskoret og Strusshamn, jubilumskor og
advent-jul.
Vi bestemte oss for å satse på å få dette opp å gå i løpet av 2011.
Brith Barsnes Bjordal

FORMIDDAGSTREFFENE I OLSVIK KIRKE
Formiddagstreffene startet opp i februar med en enkel samling.
Mars møte hadde treffet besøk av Bjarne Andersen som fortalte og hadde lysbildefremvisning om sin store
hobby - fugler.
Undertegnede overtok ledelsen i april og vi startet med et sangprogram som avsluttet påsken og førte oss litt
nærmere våren.
Maimøtet kom seniordanserne fra Vestkanten som hadde oppvisning for oss og var med på å lage god
stemning.
Junimøte avsluttes alltid med tur, men dette lot seg ikke gjøre på kort varsel og tilbudet ble å reise på dagstur
sammen med Loddefjords formiddagstreff. Det var ikke stor stemning for det og få meldte seg.
Høstens program var klart når sommeren startet.
September: besøk fra Klippen med Erling Johanessen.
Oktober: Frelsesarmeen
November: Olsvik barnehage
Desember: Kjøkkelvik skole 4.klassetrinn
Desember: Julemøte og besøk av Thor Brekkeflat fra Kirkens bymisjon
Det var med en viss spenning jeg overtok etter Margith, men mye arbeid og massevis av glede. Når jeg kom
inn i april var det få som kom. Dette har økt fra gang til gang og nyåret viser at det stadig kommer flere og
gamle kjente kommer tilbake. Det er viktig å være forberedt og program må være klart mnd på forhånd.
Takker for et fint år. Takk til mine medhjelpere på kjøkkenet( Martha Sandtorv, Turid Johanessen og Margith
Johnsen). Takk til Marit Kleppe og Karina Solvang som hjelper meg der det trengs og til sist til alle i staben som
stiller opp og bidrar når jeg spør og til sist – takk til meg selv.
Brith Barsnes Bjordal

Årsmelding for diakoniutvalget 2010
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Diakoniutvalget jobbet første halvår mye med den nye lokale diakoniplanen for menigheten. Dette var
en arbeidsplan vedtatt i 2009 og et utgangspunkt for både diakoniutvalget og diakonen sine oppgaver.
Etter sommeren 2010 begynte diakon Ingrid Vik som leder for det nye diakoni-samarbeidet for
Loddefjord sokn og Olsvik sokn, lokalisert på Elvetun og Vestkanten. I denne perioden tok Haldis
Westervik ansvar for at utvalget fungerte godt frem til Anne Marit Ellertsen ble valgt på høsten 2010. Vi
gleder oss over at ny soknediakon er tilsatt og ønsker Marit Bjørsvik velkommen inn i arbeidet med
2011. Vi vil gi henne godt rom.

Leder for enheten: Anne Marit Ellertsen
Medlemmer: Aina Syslak, Haldis Westervik, ( utvalget mangler en- to medlemmer )
Tilsatte medlemmer: diakon Ingrid Vik og sokneprest Gunnar Kolaas
Utvalget har hatt 6 møter. I tillegg kom tiden til den god forberedelse foran våre diakonale arrangement.
Diakoniutvalget har faste oppgaver som blomsterhilsener, allehelgenssøndag, diakoniens søndag, barnas
påskefest, bistå med fasteaksjon, bønn for kirke og misjon, Olsvik menighet med ledere og menighetsarbeid.
Besøkstjeneste: Har vært i jevn funksjon med noen få deltakere. Vi har noen trofaste besøkere og trenger flere.
Aktivt arbeid med å rekruttere besøkere og kartlegge behov for besøk er nødvendig.
Integrering av utviklingshemmede: Dette arbeidet er kommet i gode former, og vi har fulgt opp det som er blitt
gjort tidligere år. Tre personer har vært med som kirkeverter. Den årlige tilrettelagte gudstjenesten ble avholdt
26.09. Vi har i flere år hatt godt samarbeid med bofellesskapene og musikkgruppen ”Hot Shot” som deltar
aktivt. Bibelgruppe i Solåsen en gang i måneden med menighetsprest Arve Hansen Haugland.
Misjonsprosjektet Nådehjemmet i Thailand: Det har vært gitt informasjon om Nådehjemmet på gudstjenester
der det har vært ofring til den.
Allehelgensdag: Det ble holdt gudstjeneste Allehelgensdag 7.nov. kl. 19.00 der pårørende til avdøde ble
spesielt invitert. Diakoniutvalget deltok i planleggingen, som kirkeverter, tekstlesere, samt var aktivt i
veksellesning / opplesning av navn på våre døde siden forrige AH, med påfølgende lystenning i samarbeid med
våre 3 prester. NB! Vi hadde ikke tilsatt diakon høsten 2010. Vårt diakoniarbeid er tverrfaglig.
Utdeling av blomster til jul: Denne tradisjonen ble fulgt opp. Diakoniutvalget og prestene delte på
besøkstjenesten og fordelte listen av navn seg imellom. Pårørende setter stor pris på at noen fra Olsvik
menighet kommer en tur innom.
Olsvik, 15.mars 2011
Anne Marit Ellertsen
Leder for diakoniutvalget

Gunnar Kolaas
Sokneprest / sekretær p.t.

Viktige begivenheter i det nye diakonale arbeidet i Loddefjorddalen PRaystation2 - rettet mot ungdom. (2010)







Eva Knapskog ansatt i 25% stilling som diakonimedarbeider fra 1.sept. og ut året.
Ingrid Vik går over fra Olsvik og soknediakonstillingen til ansatt fra samme tid i 50% fast stilling
som diakon i teamsamarbeid med Eva og leder for det diakonale arbeidet rettet mot ungdom i
Loddefjorddalen (samarbeid med Olsvik menighet)
Jobbing med å få etablert en styringsgruppe til arbeidet, samarbeidsrelasjoner og en økonomistyring
av pengene fra bystyret til fast diakonstilling, samlet sett 75%
Bli kjent og samkjøring med staben i Loddefjord, Eva, og sjef Berit Bakke .
Samtaler og videre oppfølging av ungdommer og foresatt i møte med ulike utfordringer og kontakt
med barnevern
Nettverksdialog : kirken, natteravnene, skolen, barnevern, vektere, kulturkontoret, Vestkanten
kjøpesenter, NAV, MOLA, livskrisehjelpen, og psykisk helse på Vestkanten, Basecamp på Sartor og
Salto – ungdomskontakten på Knarvik
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Arbeid sammen med fire ungdommer frem mot et besøk av Jon Håtveit på Elvetun ungdommens
kulturhus ( se under ) og Sandgotna og Godvik skole ang. fokusdag med tema rusforebygging: Jon
HåtveitJon er kjent som verdens beste folowcam-fotograf på snø.
http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/article2154148.ece
Han har reist verden rundt og filmet verdens beste ski og snowboard utøvere, for ekstremsport
filmer, reklamefilmer og spillefilmer. Bror til Andreas Håtveit som er regnet som en av verdens
beste ekstrem skikjører, etter å blant annet vunnet X-Games – Han hadde foredrag i Kultursalen på
Vestkanten formiddagen 25.nov. for 9. og 10.trinn på Sandgotna ungdomskole og noen elever fra
Godvik skole. Ellers var noen lærere og en fra natteravnene representert. 312 stykker tilstede på
foredraget og 32 på arrangemente på kvelden på Elvetun der Jon viste film, svarte videre på sørsmål
og ungdommer hjalp til med teatersport, mat, innkjøp, drikke musikk og det tekniske. Vestkanten
kjøpesenter sponset all maten på arrangementet Åpent Hus på Elvetun den kvelden.
Tilstedeværelse/miljøarbeider blant ungdommene i Loddefjord kirke og noe i Olsvik
Jobbing med visjon, prosess og måldokument og tre møter i styringsgruppen, i Elvetun sine lokaler.

Årsmelding 2010 Kunst- og kulturkomiteen i Olsvik kirke
Kunst- og kulturkomiteen har funnet det riktig å legge kunstutstillingen og de kulturelle aktivitetene til
Kulturuken. Årets Olsvikutstilling og Kulturuke fant også i 2010 sted i siste uke av oktober, parallelt med og i
samarbeid med Kulturdagene i Fyllingsdalen og Laksevåg. Arbeidet med å kontakte kunstnere og legge til rette
for de ulike kulturelle aktivitetene foregår hele året. Etterarbeidet er også betydelig. Det gjelder spesielt
arbeidet med økonomien.
Åpningen av kunst- og kulturuken fant sted lørdag 23. oktober, kombinert med åpningen av Kulturdagene i
Fyllingsdalen og Laksevåg. Begge fant sted i Olsvik kirke. Byråd for kultur, idrett og næring, Harald Victor
Hove stod for åpningen. I tillegg var det ulike kunstneriske innslag. Samme kveld var det konsert ved
musikeren Annbjørg Lien og sangeren Sondre Bratland.
Søndag ettermiddag var det dukketeaterforestilling. Det tradisjonsrike tirsdagsseminaret for lærere var i år ved
prest og forsker Paul Otto Brunstad. Samme kveld presenterte professor Gunnar Danbolt tre nyskapende
kirkekunstnere. ”En hyllest til livet”, som er en dramatisering av Gabriel Scotts bok “Kilden” ved Per Arne og
Andreas Dahl og Stian Tveit, ble vist onsdag kveld, og fredag kveld var det gospelnight med Mike Gallaher og
Ragnar Tesdal. I tillegg ble det arrangert enkle musikkhalvtimer både lørdag og søndag ettermiddag.
Flere av arrangementene samlet et stort publikum, men utgiftene, spesielt til arrangementene lørdag kveld og
onsdag var store. Vi hadde ikke kunne tilby slike arrangement uten betydelig støtte fra Kulturkontoret i
Fyllingsdalen og Laksevåg og fra Sparebanken Vest
Komiteen har nær kontakt med den nyansatte kulturkonsulenten ved Bjørgvin bispekontor, Ingrid Stoveland.
Hun la ett av sine kurs til Olsvik kirke under Kulturuken. Det ga kulturarbeidere fra ulike menigheter i
bispedømmet, anledning til å besøke Olsvikutstillingen og være til stede ved ett av arrangementene.
Takket være kontakten med kulturkonsulenten fikk komiteens leder delta på seminaret:” Den lokale kirke som
kulturarena”, arrangert i Rikskonsertenes lokaler i Oslo i september.
På anmodning fra Menighetsrådet har Kunst- og kulturkomiteen foreslått glasskunstneren og maleren Kjell
Nupen, kjent for glasskunst-utsmykking i flere kirker, og keramiker Ingun Dahlinmed tanke på videre
utsmykking av kirkerommet. En installasjon med engler og et sidealter laget av Dahlin og kallografen Bas
Vlam, er allerede på plass i kirken. Menighetsrådet er positivt til prosjekt med glasskunst-utsmykking levert av
Kjell Nupen. En egen komite arbeider med informasjon og finansiering knyttet til dette prosjektet.
Olsvikutstillingen var også i år svært godt besøkt, både av folk i området og hele Stor-Bergen.
Salget var noe lavere enn forventet. Det ble solgt for ca. kr 130.000. Overskuddet går til fondet for videre
utsmykking av kirken.
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”Den lille kafé” var åpen hele uken, og mange satte seg ned for en prat og en kopp kaffe.
Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre Kulturuken og Olsvikutstillingen hvis ikke en gruppe frivillige i
menigheten hadde hjulpet med praktiske ting som henting og bringing, opphenging, kakebaking og
kaffekoking, vakthold etc. Vi vil gjerne med dette takke alle disse gode hjelperne. Eyolf Angelvik har også
denne gang lagt ned et stort arbeid med å registrere gjenstander og holde oversikt over salget.
Vi takker også kultursjefen og hans medarbeidere for større, både større økonomisk og på annen måte.
KK-komiteen hadde i 2009 følgende medlemmer Bente Doksæter, Bjarne Andersen, Anne-Sofie Thue, GeirOve Misje og Reidun Oanæs Andersen
Godvik i mars 2011
Reidun Oanæs Andersen (sign)

Årsmelding for Hus- og eiendomsutvalget 2010
Utvalgets sammensetning:
Øyvind Eide. leder
Nina Angeltveit
Brith Barsnes Bjordal
Martha Sandtorv
Sven Egil Røed
Sverre Johannessen
Antall møter (ca.) siste år: 3
Aktivitet:
- Største innvestering i året som er gått er innkjøp av ny oppvaskemaskin.
- Barnehagen og søndagsskolen har pusset opp det små møterommet (speiderrommet) på dugnad.
Kostnadene med maling belastet barnehagens budsjett. Rommet er blitt fint og anvendelig både for
barnehage og trosopplæring.
- Barnehagen har slått sammen de 2 små rommene like innenfor den store møtesalen til et lagerrom.
- Ten-sing har pusset opp det lille kjøkkenet. Bruker det til kontor.
- Menighetsrådet har gitt tillatelse til innkjøp av nytt kjøleskap og ny spring på kjøkkenet.
- Vannl.rør frem til kjøkkenet har for liten dimensjon. BKF vil legge ny ledning.
- Barne hagen montert skap for vaskemidler, div i gangen foran kjøkken.
- Det ble avholdt dugnad i april, før konfirmasjonene. Laber deltakelse.
Utfordringer fremover:
- Ny utslagsvask (event. også benkeplate) på kjøkken
- Ventilator-hette over komfyr.
- Oppussing av klubblokalet.
- Organisere driften av menighetsavdelingen.
- Utvalget gir innspill til budsjett for 2011.
Olsvik den 01.03.2011
Øyvind Eide

Årsmelding for mannsgruppene
Det er for tiden en mannsgruppe i Olsvik menighet. Den samles en gang i måneden. Møtene går på omgang
blant medlemmene. Etter et hyggelig måltid med en god drøs, tar vi for oss et kapittel i Bibelen. Vi er nettopp
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ferdig med profeten Jeremias, nå går vi løs på Johannes Åpenbaring, et skrift flere av oss nok kan trenge å
komme mer til klarhet om. Gruppen har for tiden sju medlemmer. Siden vi samles i hjemmene, er det trolig en
høvelig størrelse.
Vi skulle ønske at flere bibelgrupper kunne startes. Dette er en meget god måte å få flere gode venner på,
samtidig som vi alle med fordel kan lære mer om den tro vi har valgt å satse på. Ta gjerne kontakt med
prestekontoret eller undertegnede om hjelp til å komme i gang.
Arne Tandberg (s)
950 82 823

Årsmelding for menighetsbladet
Menighetsbladet utkom i 2010 med seks nummer, hvert på 12 – 16 sider. Opplaget er på 5 200 eksemplarer.
Menighetsbladet er definert som offentlig informasjon/nærmiljøblad, noe som gir fulldistribusjon. Også de som
har oppgitt at de ikke ønsker uadressert reklame mottar menighetsbladet.
Dessverre tillater ikke økonomien oss å trykke alle numrene i farger.
Redaksjonen har siste år hatt store utskiftninger. For tiden består den av kapellan Ida Greve, Gro Renate
Rostrup, Margith Johnsen og Arne Tandberg. Sven-Ove Rostrup har hatt arbeidet med å sette bladet og få orden
på layout.
Redaksjonen forsøker etter beste evne å utgi et så variert blad som mulig. Vi er takknemlige for alle innspill om
stoff som burde være med. Ta gjerne kontakt med et av redaksjonsmedlemmene eller menighetskonsulent
Bjarne B L Andersen. Vi har den siste tiden fått meldinger om at menighetsbladet ikke kommer fram i alle
postkasser. Vi vil gjerne få vite om dette, så vi kan få rettet det opp.
Arne Tandberg (s)

ÅRSMELDING FOR OLSVIK TENSING 2010
6. Jan. – Juletrefest på Vadmyra skole
Enda en vellykket juletrefest ble arrangert på Vadmyra skole. Lederne kledde seg ut som rødnisser og hadde et
forrykende show på scenen. Barna fikk oppleve dansende disko nisser, artige leker og sanger.
12. Jan. - TenTing
Den årlige TenTing ble satt i gang med høytopplesning av retningslinjene til Olsvik TenSing. Så var det
gjennomgang av regnskapet og årsmeldingen. Styret ble valgt på nytt hvor Camilla Veka ble styreleder.
Cathrine Mørner (2 år), Eirik L. Thorsen (2 år), Guttorm Midlang (2 år), Camilla Vestby (1 år) ble valgt som
medlemmer, og Melissa Rosvold som vara. Yvonne Mehn Røsæther og Hege Stensland satt i styret fra i fjor.
Cathrine Mørner trakk seg ut av styret, og dette medførte at Camilla Vestbys styreplass ble endret til 2 år og
Melissa Rosvold til 1 år. Styret hadde dermed ingen vara.
15 -17. Jan. - Tunseter på Dyrkolbotn
Lederturen ble holdt i en hytte på Dyrkolbotn. På hytten ble det utført ledertrening, konstituering av styret og
halvårsplanen ble planlagt. Styret så slikt ut:
Styreleder: Camilla Veka
Nestleder: Eirik Lærk Thorsen
Kasserer: Guttorm Midlang
Assisterende kasserer: Melissa Rosvold
Sekretær: Hege Stensland
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Medlemmer: Camilla Vestby og Yvonne Mehn Røsæther
26. Jan. – Øvelse og Aftersing med TeaSing
Olsvik Tensing skulle ha en felles fremføring med TeaSing Tensing på Vinterfestivalen og inviterte dem derfor
på øvelse i Olsvik kirke. Sammen øvde vi på sangen «Seasons of Love» og på åpningen til sangen, som vi kalte
for «Stormen». Etter en vellykket øvelse gikk alle ned for å leke «Sitte på» leken. Denne leken ble tatt vel imot
av det andre koret, og det samme gjorde spising av is helt tilslutt.
3. Feb. – Øvelse hos TeaSing
Denne gangen dro Olsvik Tensing ut til Erdal, Askøy, hvor TeaSing Tensing holder til. Der øvde vi videre på
sangen «Seasons of Love» og åpningen til sangen, «Stormen».
5 -7. Feb. - Vinterfestival på Voss
Olsvik Tensing gjorde seg klar til en fantastisk helg på Voss for 10’ende gang. Det ble arrangert av
KFUK/KFUM Bjørgvin Krets med et 10-års jubileum. Helgen inneholdt forrykende show og morsomme
seminarer. Tema for helgen var ”Vi ser”.
13. Mars – Ung Messe øvelse
Vi brukte lørdagen på å øve til Ung Messe.
14. Mars – Ung Messe
Vi hadde Ung Messe i kirken. Dansegruppen danset fadervår-dans og koret sang ”Word of God speak” og
”You are the living word”.
23. Mars – Fasteaksjon
Konfirmantene gjorde en glimrende innsats under årets fasteaksjon. TenSing-lederne hjalp staben med å
organisere aksjonen.
27. Mars – Kirkekaffe i bryllupet til Eva og Øyvind
Vi overrasket to tidligere TenSing-medlemmer med sang under vielsen deres og hjalp dem med kirkekaffe.
20. April – Bingo og kakeauksjon
Vi arrangerte bingo og kakeauksjon, inntektene gikk til TenSing. Inntekten ble 3288,28 - 30. Mai - Øvingshelg for grupper
Denne helgen var det gruppeøving til sommerkonserten. Hver enkelt gruppe øvde på sitt, slik at vi fikk et bedre
utbytte av den ordinære øvingshelgen.
1. Juni - Øvelse med gjennomgang av konsert
Denne øvelsen ble viet for gjennomgang av alle korsanger og solosanger. Bandet hadde egne øvinger med
solistene på bandrommet.
4 - 6. Juni - Øvingshelg
Denne helgen ble brukt til å forberede årets høydepunkt, nemlig sommerkonserten. Tiden ble brukt i Olsvik
kirke.
11 - 13. Juni – Sommerkonsert
Årets konsert var inspirert av ”Den spanske flue” og Hotell Cæsar. Konserten ble kalt ”Skarpe hoder, tomme
tanker”. Publikum var storfornøyd, og det var også vi etter nok en vellykket konsert.
15. Juni – Sommeravslutning
Vi samlet oss i kirken, grillet, koste oss og avsluttet et flott år.
20 - 22. August – Tunseter
Igjen var det duket for ledertur på Askøy. Her planla vi neste halvår, hadde ledertrening og koste oss.
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28. August – Sammenkomst
En av TenSings ledere ble utsatt for en trafikkulykke i Damsgårdstunellen 27. August. Derfor samlet vi oss for
bønn, lystenning og skriving av hilsener til den forulempede. Heldigvis gikk det bra med ham.
5. September – Presentasjonsgudstjeneste
De nye konfirmantene ble presentert for menigheten. Her bidro TenSing med sangen ”Glorious day”.
28. September – Bingo og kakeauksjon
Igjen hadde vi bingo og kakeauksjon til inntekt for TenSings sommertur. Inntekten ble ca. 8500,8 - 10. Oktober – Dyrkolbotn
Årets tur gikk som vanlig til Dyrkolbotn. Gjennom hele helgen var vi delt inn i cellegrupper. Seminarer ble
holdt på lørdagen og vi koste oss med party om kvelden. I tro tradisjon lekte vi snik natt til søndag. Alle hadde
det kjempekjekt. Denne gangen prøvde vi oss på nye seminarer som gitar, friluft og film.
23. Oktober – Øvelse Ung Messe
Vi brukte lørdagen på å øve til Ung Messe.
24. Oktober – Ung Messe
Vi holdt Ung Messe i kirken med utgangspunkt i kunsten i kirken. Kulturåpningen var samme uke. Vi sang
”The Potter`s Hand”.
5-7. November – Øvingshelg
Vi brukte helgen til å øve til intimkonserten.
11-14. November – Intimkonsert
Vi gjennomførte tre gode konserter i kirkekjelleren med temaet ”tur”. Koret var kledd i ulike turbekledninger.
Publikumstallet var høyt og vi fikk gode tilbakemeldinger. Sydvesten var tilstede på den ene konserten, der vi
fikk god kritikk.
28. November – Opptreden for Sanitetsforeningen
Lederne opptrådte med 6 julesanger, dans og drama for Sanitetsforeningen i Godvik.
28. November - Konsert med Alvøen Musikkforening
Olsvik TenSing ble invitert til å delta i oppsetningen ”Reisen til julestjernen” for kor og korps.
11. Desember – Øvelse til lysmesse
Vi brukte lørdag ettermiddag til å øve på innslagene vi skulle ha på lysmessen.
12. Desember - Lysmesse
TenSing bidro med dans og sangene ”Joseph`s Lullaby” og ”Tenn et lite lys”. Det var en stemningsfull og fin
lysmesse.
24. Desember – Julaften
Som en årlig tradisjon var Olsvik TenSing med på å synge julen inn. Dette året deltok vi med sangene ”Mary
did you know” og vår faste ”Candelight Carol”.
30. Desember – Opptreden på Frieda Fasmers minne
De påmeldte til sommerturen 2011 opptrådte på sykehjemmet med kjente og kjære julesanger.
Gjennom hele året har ledergruppen jevnlig hatt ”hjemmehos” møter der vi har tatt opp viktige saker og
planlagt ulike ting.

Internett: olsvik-kirke.no
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