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ÅRSMELDING FOR OLSVIK MENIGHETSRÅD, 2013
Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning:
Faste medlemmer fra og med november 2011:
Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder og representant i BKF
Brith Barsnes Bjordal, nestleder
Cathrine Mørner, AU-medlem
Christer van der Meeren
Ida Doksæter
Yngve Jørgensen
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl
Aina Antonsen Syslak
Gunnar Kolaas
Varamedlemmer:
Steinar Arne Hjartåker
Ingelin Margrethe Hoff Larsen
Reidun Oanæs Andersen
Arne Tandberg
Menighetskonsulent Bjarne B L Andersen har vært rådets sekretær
Staben har hatt følgende sammensetning:
Ansatte i bispedømme og fellesråd:
Gunnar Kolaas, sokneprest
Ida E. Greve, kapellan (i permisjon)
Jon Abelsæth, vikarprest (50 %) frå 1. september
Rune J Klevberg, kantor
Hans-Petter Dahl, kateket
Bjørnar Sangolt, menighetspedagog (50 %)
Tone Ekerhovd, menighetspedagog (50 %)
Bjørg Karin Husa, kirketjener (50 %)
Ingelin Hatletveit, frivillighetskoordinator (35 %) fram til sommeren
Roald Øvrebø, Frivillighetskoordinator (35 %) fra og med august
Bjarne B L Andersen, administrasjonsleder, 90 % og kirketjener 10 %
Menighetens egne ansatte:
Nina Angeltveit, styrer i åpen barnehage
Gerd Gauteplass, assistent
Marit Bjørsvik, diakon
Menighetsrådets årsberetning
Olsvik menighetsråd har sammen med sognepresten ansvaret for all virksomhet i kirken og i kirkens regi i
Olsvik sokn. I denne årsmeldingen gir vi derfor et bilde av hele menighetslivet. Ansatte og frivillige
utvalgsledere har skrevet om det de har ansvar for, og til sammen utgjør dette et bredt bilde av hva som skjedde
i 2013.
Menighetsrådet organiserer arbeidet gjennom komiteer og utvalg, samt ansatte. Etter dette kapittelet ligger en
oversikt over menighetens organisering med komiteer og utvalg samt representasjon i eksterne fora. Det er en
bevisst strategi å ha mange utvalg og komiteer. Gjennom disse ønsker menighetsrådet å involvere mange, gi
mange mulighet til fellesskap, ansvar og vekst, samt å få gjennomført mer godt arbeid enn vi kan klare uten
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mange frivillige. Bruk av frivillige er en viktig inkluderingsmetode, forkynnelsesform og strategi for vekst. Alt
for å dele Jesus og nåden.
Menighetsrådet har særlig ansvar for strategisk ledelse gjennom planarbeid og fokusområder, samt å arbeide for
å ha best mulige rammebetingelser for ansatte og frivillige. Vi er veldig heldige i Olsvik kirke. Vi har mange
dyktige og hyggelige ansatte og frivillige, som samarbeider godt og får mye gjort.
Menighetsrådet hadde i 2013 ti møter og behandlet 107 saker, møtene ble holdt i Kjøkkelvik barnehage.
Menighetsrådsmøtene er åpne møter der alle er velkomne. Referat fra alle møtene ligger på kirkens nettside.
http://olsvik-kirke.no/dokumenter
Menigheten driver et omfattende arbeid. Det er en aktiv menighet som har mange ulike tilbud som spenner fra
barnedåp og babysang, legoklubb og barnekor, TenSing, speiding og KRIK, til begravelser og sorgarbeid,
gudstjenester og temakvelder. Menigheten har i tillegg en sterk satsning på musikk, kunst og kultur som
gjenspeiler seg i mye av det som skjer i kirken.
Menighetsrådet har sammen med fellesrådet gjort en ny fast ansettelse i 2013. Det er Roald Øvrebø som er
ansatt som frivillighetskoordinator i 35 % stilling. Roald er også ansatt som administrasjonsleder i Laksevåg i
60 % stilling.
Når det gjelder personalsituasjonen for øvrig, har det vært utfordringer knyttet til sykemeldinger og tilførsel av
vikar. Situasjonen har vært belastende på stab og frivillige.
2013 er det andre året for det sittende menighetsrådet i vår fireårsperiode. Menighetsrådet har sammen med
staben prioritert tre fokusområder som er; Gudstjenesteliv, frivillige medarbeidere og musikk, kunst og kultur.
Nedenfor kommer en kort oppsummering av det viktigste som har skjedd innenfor disse fokusområdene.
1. Gudstjenesteliv:








Vi har over et år, fått testet ut lokal grunnordning for høymessen. Den er planlagt evaluert i 2014.
Vi har videreført mangfoldet i gudstjenestefeiringen. Mange gudstjenester er preget av en spesiell gruppe som
er med i planlegging og gjennomføring, som for eksempel; åpen barnehage, TenSing, KRIK, multimedia,
diakoniarbeidet og bofellesskap.
Menighetsrådet har hatt fokus på å utforske gudstjenestens plass og betydning i menighetslivet. Gjennom
innlegg og drøftinger på menighetsråd og i andre fora, har vi satt fokus på dette spørsmålet med det mål å
skape en større bevissthet rundt menighetstilknytning og gudstjenestefeiring. Vi har blant annet snakket om
forholdet mellom hverdagskirken (full aktivitet hver dag fra mandag til fredag) i forhold til gudstjenesten på
søndag. Kan vi klare å trekke flere fra hverdagskirkeaktivitetene til gudstjenesten?
Vi har jobbet med å markedsføre gudstjenesten mer. Særlig gjennom Facebook og epost.
Vi har ikke lyktes med å starte opp søndagsskole i gudstjenestetiden, noe som var et mål.
Vi har økt antall frivillige som er involvert i gudstjenestene. Særlig kan nevnes nye oppgaver som medliturger, og
styring av PowerPoint.

2. Frivillige medarbeidere:






Menighetens medarbeiderfest er opprettholdt og utviklet. I år var det spesielt gledelig at vi klarte å samle veldig
mange unge frivillige i tillegg til alle som er godt voksne.
Vi har gjennomført rekrutteringsdugnad for Diakoniutvalget. Utvalget er reetablert og har fått ny leder. (Ingelin
Hoff Larsen).
Vi har i samarbeid med kirkevergen holdt miniseminar om frivillighet her i Olsvik kirken. Seminaret var i
tilknytning til et fellesrådsmøte som var åpent for alle ansatte, menighetsråd og andre interesserte i Bergens 25
menigheter.
Vi har også gjennomført tekstleserkurs for frivillige.
Vi har ansatt Roald Øvrebø som frivillighetskoordinator.

3. Musikk, kunst og kultur:


Menighetens utsmykningsarbeid med kunstglass fra Kjell Nupen er gjennomført. Prosjektet er fullfinansiert. Det
ble holdt en innvielseshelg 31. aug. og 1. sep. med seminar, innvielse, konsert og festgudstjenesten. Både biskop
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Halvard Nordhaug, Kjell Nupen, ordfører Trude Drevland og domprost Jan Otto Myrseth deltok, sammen med
mange andre lokale og eksterne ressurspersoner.
Menighetsråd og stab har brukt en del tid i ulike sammenhenger på å drøfte om vi skal markedsføre Olsvik kirke
som kulturkirke. Innvielseshelgen av Nupens kunstglass gav viktige innspill til drøftingen. Vi har ikke konkludert.
Vi har økt konsertvirksomheten noe. Vi har som mål både i 2013 og 2014 å øke med 20 % fra året før. Mange
fine konserter ble gjennomført.
Kunst og kulturuken er videreført og videreutviklet. Spesielt kan nevnes den store konserten på fredagen. Duke
Ellingtons Sacred Consert. med storband, kor og full kirke. Samt Barnekoret Shine som hadde minikonsert i
tilknytning til barneteaterforestillingen på lørdag.
Første desember begynte vi å bruke den nye salmeboken til DNK. Noen bøker er kjøpt inn, men
hovedinvesteringen vil komme i 2014.

I tillegg til dette vil jeg nevne noen forhold som menighetsrådet har vært opptatt av i 2013.
1. Bergen kirkelige fellesråd har gitt grønt lys for å bygge nytt kontorbygg hos oss. Bygget blir et toetasjes
bygg bak kirken i forlengelsen av inngangen bak. Førsteetasjen blir kontorfløy og kjelleren blir en
utvidelse av kirkekjelleren som vi kan bruke til gode formål og aktiviteter. Planlagt byggestart er 2014.
2. Det er gjort forsøk med belysning av kunstglassene utenifra og inn. Dette ble gjort i adventstiden. Det
jobbes videre med å få på plass en permanent løsning.
3. 2013 er siste år som forsøksmenighet i trosopplæringsreformen. Fra 2014 vil vi få vesentlig dårligere
rammebetingelser for arbeidet. Forsøksperioden har gitt oss verdifulle erfaringer og mange gode tiltak er
allerede etablerte og vell innarbeidet som faste årlige tiltak hos oss. Eksempler på dette er Lys Våken,
Tårnagenter, legoklubb og babysang.
4. I 2013 ble Laksevåg prosti nedlagt. Olsvik menighet er nå en del av domprostiet.
5. 2013 har vært ungdomsåret i Bjørgvin bispedømme. Olsvik menighet har gjennom TenSing vært sentral
på flere av Bispedømmets markeringer. Som for eksempel, åpningsgudstjenesten i domkirken og
utdelingen av Johan Nordal Brun prisen som i ungdomsåret gikk til TenSings grunnlegger Kjell
Grønner. I tillegg har ungdomsåret gitt menigheten ett nytt tiltak for ungdom nemlig Olsvik Outdoor.

Økonomien i Olsvik menighet er fortsatt god, tross store investeringer i 2013. Takket være mange enkeltgaver
og sponsorer, gode ofringer og støtte fra fond, legater og offentlige og private søkesteder, har vi kunnet
gjennomføre de investeringene som vi hadde planlagt. Spesielt må vi nevne Bergen kirkelige fellesråd og
kirkevergens engasjement i finansieringen av Nupen kunsten. I tillegg må nevnes god økonomistyring og
kontroll gjennom driftsåret.
Menighetsrådet har samarbeidet godt internt og hatt et godt og konstruktivt samarbeid med stab og frivillige.
På vegne av menighetsrådet vil jeg takke dere alle for 2013.
Tusen takk – sammen gjør vi en positiv forskjell i menneskers liv, her hvor vi bor.

Lars Kristian Stendahl Gjervik
Leder Olsvik menighetsråd

Bjarne B L Andersen
Administrasjonsleder
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NØKKELTALL FOR MENIGHETEN
2013 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Innmeldt i Den norske kirke

1

2

3

1

1

0

2

0

4

Utmeldt av Den norske kirke

11

14

15

13

36

19

14

7

12

Dåp utført i soknet

68

75

118

72

82

93

96

88

155

Døpte bosatt i soknet

92

111

108

105

138

92

87

79

95

Vigsler utført i soknet

2

2

4

2

8

1

3

3

5

Vigsler, minst en ektefelle bor i
soknet

2

2

4

2

8

1

3

3

5

Begravelser

53

38

39

36

49

42

51

43

45

Konfirmanter

137

135

124

127

137

137

124

118

119

Hovedgudstjenester (søn- og
helligdager)

54

64

57

56

58

58

63

55

61

Deltagere

7227 7074

7834

7634

8416

8071

8837

7645

8525

Andre gudstjenester

24

23

20

37

25

14

32

38

Deltagere

3394 2712

2938

2616

3929

4037

1107

3670

4630

Gudstjenester med nattverd

41

37

39

32

37

32

27

36

Nattverdsgjester

1891 1562

1463

1801

1561

1771

1764

1496

1323

Gjennomsnittlig deltagelse,
hovedgudstjeneste

134

111

137

136

145

139

140

139

140

Gjennomsnittlig nattverdsbesøk

46

46

40

46

49

48

55

55

37

12

34

Gjennomsnittstall:
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Olsvik menighet
organisering
Jf. vedtak i
Menighetsråd 17.2.10
Se egne oversikter for
ansatte og aktiviteter
Saksbehandlingsreglement vedtatt

Navnet som står
i boksene er
menighetsrådets
representant

Menighetsrådets
arbeidsutvalg

Menighetsrådets
økonomiutvalg

M.råd leder og
nestleder. BKF rep.
Sogneprest og
menighetskonsulent
Delegasjonsreglement
vedtatt.

Gudstjeneste
utvalg

Diakoniutvalg

Trosopplærings
-utvalg 0 - 18 år

Mandat vedtatt 11.6.10
Er i drift.
Yngve Jørgensen.
Brith B. Bjordal

Mandat vedtatt 11.3.10
Er i drift.
Ingelin Hoff Larsen

Mandat vedtatt 11.3.10
Er i drift.
Øyvind S. Stokke-Zahl

Styringsgruppe
Åpen Barnehage

Styringsgruppe
Diakoniarbeidet i
Lod.fjord /Olsvik

Finansiering av
Nupen utsmykning

Vedtekter for
barnehagen vedtatt
12.3.2010.
Er i drift.
Inger Lise Stien

Bergen kirkelige
fellesråd.
Med kirkevergens administrasjon
Vår Representant:

Lars Kristian S.
Gjervik
P

Vedtak oppdrag 11.12.09

Mandat vedtatt 24.2.11
Ida Dokseter og Brith
Barsnes Bjordal

Er i drift.
Lars Kristian, Gunnar
og Reidun

Prostiforum
Et lederforum

Kirkens SOS
Hordaland

Domprostiet har
ikke prostiforum

Noen å snakke med ved
selvmordstanker/ livskrise.
Representant i
representantskapet:

Christer van der
Meeren

Undervisnings
utvalg
19 - 120 år
Ikke vedtatt mandat
Er i drift.
Torill Andersen

Informasjon og
kommunikasjons
utvalg
Mandat vedtatt
Christer van der
Mehren. Øyvind
Sundfør Stokke-Zahl

For tiden
arbeidsutvalget.

Kirkemusikk
utvalg

Kunst og
kulturkomité

Program og
arr.komité
formiddagstreff

Redaksjonskomité
menighetsblad

Hus og
eiendomsutvalg

Mandat vedtatt 08.4.10
Er i drift
Brith Barsnes Bjordal

Mandat vedtatt:
Er i drift.
Reidun O. Andersen
Ida Dokseter og Brith

Retningslinjer vedtatt.
Er i drift

Ikke vedtatt mandat
Er i drift.
Øyvind S. Stokke-Zahl
Cathrine Mørner

Mandat vedtatt 25.5.10
Er i drift.
Steinar Arne Hjartåker
og Cathrine Mørner

Misjon og
solidaritetsutvalg

Basarkomité

Julefestkomité

Medarbeider utvalg

Ikke vedtatt mandat

Er i drift.
Ikke vedtatt mandat
Er ikke restartet

Kirkens Nødhjelp

Sjømannskirken -

Bistandsorganisasjon

Den Norske kirke i
utlandet

Avskaffe fattigdom og
urettferdighet.
gjennom Nødhjelp,
langsiktig bistand og
besluttningspåvirkning

Kontaktperson i
menigheten:

Ingelin Hoff Larsen
Brith B Bjordal.

Ikke vedtatt mandat

Er ikke i drift.

Kirkens
sosialtjeneste

Kirkens Bymisjon

Diakonal stiftelse med
17 virksomheter innen
helse- og sosialfeltet
Kontaktperson:

Diakonale tiltak i
byen siden 1850
Kontaktperson:

Vedtatt mandat
Er i drift
Lars Kristian, Roald
og Bjarne

Det Norske
Misjonsselskap

Bibelkontakt

Kontaktperson i
menigheten:

Kontaktperson i
menigheten:

Arne Tandberg

Arne Tandberg

TROSOPPLÆRING I OLSVIK
Hovedmål for trosopplæringen
Målet vårt er at barn og unge i Olsvik menighet skal få opplevelser og kunnskap knyttet til
den kristne tro. Vi vil være medvandrere og gi dem selvtillit, selvinnsikt og trygghet på veien.
Gjøre dem trygge på hverandre, trygge på seg selv og trygge på Gud. Med et slikt grunnlag
står de sterkere i dagens samfunn og har også blitt vist veien til kirken.
Kort beskrivelse av trosopplæringen i menigheten
Olsvik menighet har i dag kontinuerlige tiltak for alle aldersgrupper. Vi har Åpen barnehage,
barnas fra 3 år til 11 år, Shine (SFO-kor), tensing og speider. Vi markerer de tre første
dåpsdagene og deler ut 4-årsbok. Vi har jevnlige familiegudstjenester og
ungdomsgudstjenester i kirken.
Tiltak i 2013:
Tårnagentene
Tårnagenthelg ble arrangert 21.-22. april. Målgruppen var 8 åringer, dvs. de som går i tredje
klasse og blir ni åri år. Åtteåringene skal bli kjent og trygg i Olsvik kirke. De skal bli kjent
med symboler i kirken og hva disse symbolene betyr. De skal få se og oppleve klokketårnet
og kirkeklokkene. Kirketårnet peker mot Gud og minner oss om at Han elsker oss. Klokkene
sier "Kom! Kom!" til et møte med Gud og hans kjærlighet. Noen foreldre var med som
englevakter på lørdagen. Og hele storfamilien var med på Gudstjenesten og kirkekaffen.
Agentene møttes lørdag kl. 15.00. Vi holdt da på til kl. 20.00. Politiet kom på besøk og viste
oss forskjellige etterforskningsteknikker, og Bjarne var hemmelig gjest. Han viste oss
hvordan ringmerking av fugler foregår. Stor suksess! På søndag møttes vi igjen kl. 09.30. Da
forberedte vi oss til gudstjenesten og delte ut oppdrag til gudstjenestegjestene. Vi var
delaktige gjennom hele gudstjenesten. Etterpå var det kirkekaffe. I alt var det 18 gutter og 15
jenter med
.
Babysang
Babysang ble arrangert i samarbeid med åpen barnehage hver mandag og fredag. Målet er at
barna og foreldrene skal bli kjent og vant med å gå i kirken. Lære seg kjente barnesanger og
kristne sanger og bygge nettverk. Gi ord og trygghet til å praktisere trosopplæring hjemme og
i kirken. Alle deltakerne er blitt invitert på lunsj i åpen barnehage etterpå. Oppslutningen har
vært svært god om dette tiltaket. I snitt var det 10-15 babyer på hver samling. Totalt var 84
babyer (69 % av årskullet) innom en eller flere ganger.
Dåpssamtale
På dåpssamtalene ønsker vi å gi informasjon om dåp, praktisk gjennomføring, teologi og
trosopplæring. Vi vil gi foreldre trygghet på at de er en naturlig del av menigheten, og at de er
velkommen i kirken. Alle som skal ha dåp kalles inn. I Olsvik blir ca. 90 % døpt.
4-årsbok
4-årsboken blir alltid delt ut på fastelavnssøndag, med en samling i forkant. Vi ønsker å følge
opp dåpsgavene og kontakten med kirken. Vi vil gi barna nok et konkret holdepunkt i forhold
til kristendommen, og gjøre barna kjent med kirkerommet. Det var totalt 3 samlinger, en der
barna ble kjent med kirkerommet og en hvor vi viste dukketeaterforestillingen
«metamorfose», før selve utdelingen. Vi hadde samarbeid med åpen barnehage og barnas,
med felles middag. 4-åringene hadde egen samling i kirkerommet, der de forberedte seg til
gudstjenesten og løste oppgaver. Totalt var det 24 jenter og 18 gutter som var med.

Legoklubben
Legoklubben er et tilbud til alle som går fra 1.-4. klasse. Det var totalt ti samlinger i løpet av
2012, fire på våren og seks på høsten. Oppslutningen varierte fra 20 til 50 barn, og totalt 67
barn var innom i løpet av året. Opplegget går ut på at barna først får formidlet en
bibelfortelling, enten som film, powerpointpresentasjon eller ved fortelling. Etterpå bygger
barna deler av- eller hele bibelfortellingen i Lego, og tanken er at det skal hjelpe barna å
huske fortellingen. Det er også en sangstund i begynnelsen og slutten av samlingene.
Konfirmasjon
Konfirmantene har ca. 60 timer undervisning i løpet av året. Målet er å vekke og styrke troens
liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste
som Jesu Kristi disipler i hjem, menighet og samfunn. Vi vil gi konfirmantene hjelp til å
forstå og forholde seg til temaer som gudstjeneste og nattverd, død og begravelse, media,
rettferdighet, solidaritet og store valg i livet. Opplegget er basert på interessegrupper, og vi
har hatt følgende grupper: Samtalegruppe, tensing, multimedia, kunst og hobby, KRIK og to
sjømannskirkegrupper. Kateket har hatt hovedansvar for konfirmantopplegget, men
menighetspedagogene har hatt ansvar for noen grupper. I tillegg har det vært frivillige som
har bidratt. Oppslutningen var på hele 103 %.
Lys våken
Lys våken ble arrangert 1. helgen i advent. Dette er et opplegg for elleveåringer der vi vil
formidle hvor viktig det er å være lys våken overfor Gud, og overfor alt som skjer rundt oss i
samfunnet. Vi vil få fram at Gud alltid er lys våken for oss. Deltakerne skal også bli kjent i
kirken, slik at de kan føle at den er litt deres. Programmet startet på lørdag kl. 15. Innholdet
var mye lek og moro, film, gudstjenesteverksted, god mat og kos på kvelden. 11-åringene
overnattet i kirkerommet. Deltakerne var delaktige på gudstjenesten på søndagen. Denne
gangen var det bare jenter som deltok, totalt 15 stk.
Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget bestod av Siv Døssland, Jon-Arne Solheim, Bjarte Husa, Øyvind
Stokke-Zahl og Aina Syslak.
Ansatte
Kateket er hovedansvarlig for trosopplæringen. 2 menighetspedagoger (50 %) er ansatt på
trosopplæringsmidler.

BØNNEGRUPPEN
Bønnegruppen har i 2013 bestått av 5 medlemmer.
Vi har samlinger hjemme hos medlemmene ca. hver 3. uke.
Vårt hovedmål er å be for menigheten vår og for hverandre.
Vi bruker bønnelisten for Olsvik menighet 2013-2014 som vi har laget.
Vi ønsker å ta Bibelens ord og løfter om bønn på alvor og vil på denne måten være med på å
velsigne og støtte alle som jobber i menigheten vår, både ansatte og frivillige.
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Vi ber også for gudstjenestene og de andre samlingene i de forskjellige grupper og lag i
Olsvik menighet.
Vårt ønske er at vi som er kristne skal bli bevart i troen og at nye mennesker skal bli frelst.
Vi ber også for kristne i den verdensvide kirke og for fred og rettferdighet i alle land i forhold
til den dagsaktuelle situasjonen i verden.
”Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en
evig trøst og et rikt håp, må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt, i ord og gjerning!”
2.Tess 2,16-17
Eli Marit Hansen, leder

OLSVIK MENIGHETS ÅPEN BARNEHAGE
Styrer:
Nina Angeltveit, 60 % stilling
Assistent:
Gerd Gauteplass, 50 % stilling.
Kjøkken:
Margith Johnsen, Turid Johannessen, Marta Sandtorv og Tove Gjellereide Stokke.
Styringsgruppe: Inger-Lise Stien, Bjarne Andersen, Hans-Petter Dahl og Nina Angeltveit.

Vi er åpen mandag 9-14, onsdag 9-15 og fredag 9-14. Åpen barnehage er for barn under
skolealder i følge med voksne. Hva man vil delta på i barnehagen er frivillig, og brukerne kan
komme og gå slik de ønsker innenfor åpningstiden.
Vi har mange faste innslag i barnehagen der flere fra ”kirkens” ansatte er med. Samarbeidet
med staben og frivillige gir et ekstra løft til barnehagen. Mandag og fredag er det babysang
med Tone, mandag er det også gruppe for de eldste. Her bruker vi Språksprell som er
metodiske språkleker for barn fra 4-6 år, og Trampoline som er et praktisk verktøy innen ulike
tema barna vil møte i skolen. En onsdag i måneden er det Knøttsing med Brith, og to
onsdager i måneden er det minigudstjenester, mens det annen hver fredag er turdag i
nærmiljøet. Det er fast samling kl.11 hver dag og smørelunsj kl.11.30. Den er sunn, god og
flott tilberedt av de frivillige på kjøkkenet. Kjøkkenmedarbeiderne stiller også opp med
middag når vi trenger det De er til stor hjelp og nytte for barnehagen. Mange foreldre og
barn har de gledet med deilig lunsj/middag. Vi har også hver uke formingsaktiviteter der vi
for eksempel maler, tegner, klipper og limer.
Inger-Lise Stien gir barnehagen god veiledning og hjelp både i faglige og
økonomiske/administrative spørsmål. Olsvik menighet er heldig som har en frivillig som
tilhører barnehagens profesjon, og som er villig til å støtte opp om dette arbeidet i
menigheten.
Dette året har samarbeidet mellom åpen barnehage og trosopplæringen vært tettere og et gode
for begge parter. Babysang er et eksempel på dette. Foreldre og barn kan komme i barnehagen
både før og etter denne. De får lunsj i barnehagen etter babysangstunden, og etter hvert som
barna vokser har mange kommet i åpen barnehage. Dette blir en fin og naturlig overgang. Vi
gjennomførte Gudsrikeleiken med Hans-Petter på en planleggingsdag. Mange av de eldste
barna fikk være med på dette. I tillegg har vi hatt flere langåpent med middag (se under) i
samarbeid med trosopplæringen.
I mars hadde vi langåpent med auksjon. Margith stilte sporty opp som auksjonarius, mens
hjemmelagde bilder og esker, samt gaver ble auksjonert bort. Frelsesarmeen var med oss
denne dagen og de deltok med profesjonell ansiktsmaling (lang kø her) og fortelling i
samlingen.
I mai reiste vi på utflukt til Fløyen, nærmere bestemt Fløysletten. I nydelig vårvær hadde vi
den største oppslutningen rundt en utflukt så langt. Det hadde vært tørt i været lenge, og
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planene om grilling i naturen så ikke ut til å la seg gjennomføre da det hang plakater om
forbud av ild/grilling. Etter en telefon til brannvesenet, fikk vi imidlertid tillatelse til å fyre
opp grillene, og mange barn og voksne fikk nyte deilig grillmat ute i naturen, i tillegg til lek
og fysisk aktivitet.
Denne våren hadde vi loppemarked med barneklær og barneleker. Tanken bak dette prosjektet
var å hjelpe hverandre, samt bidra til gjenbruk. Foreldre fikk kjøpe pent brukte klær og leker
billig. Mange foreldre satte stor pris på dette tiltaket.
I juni reiste vi til akvariet. Her fikk vi blant annet oppleve at de veide og målte den nye lille
pingvinbabyen. Dette kan dere se mer om ved å google programmet ”dyrevenn”, og se
program 5. Her ser vi også foreldre og barn fra åpen barnehage.
Første utflukt om høsten var til Strutsefarmen på planleggingsdagen i september. Det var
svært mange som deltok. Det ble fullt i matsalen hos Birthe, og blant dyrene var særlig
marsvinene populære. De kunne man klappe, holde og kose med. Nærmere 90 personer var
med her .
I år la vi opp til turer i kunst og kulturuken, en til lekeplassen i Kjøkkelvik barnehage (her
hadde barna som var med det kjekt!) og en i Alvøen. Oppslutningen var svært lav, kanskje
fordi været ikke var det beste dessverre.
I november hadde vi sammen med trosopplæringen langåpent med middag og
teaterforestilling med kirkerottene etterpå. Her var stor oppslutning både om middagen
(nærmere 90 personer) og på teateret.
Ellers hadde vi internasjonal dag med sanger, regler, og mat fra fire ulike land som var
presentert i barnehagen. Spennende smaker og kjekt å få sette pris på andre kulturer.
I forbindelse med juleforberedelser har vi deltatt på gudstjeneste, hatt juleverksted,
julevandring med staben, luciatog og adventsfest. Adventsfesten var på årets første dag med
snøkaos, dette medførte at svært få klarte å komme i barnehagen tidlig. Til julelunsjen som er
pinnekjøtt med tilbehør og dessert var vi likevel over 100 personer, og tanken på om vi hadde
mat til alle var absolutt tilstedet. (Vi hadde rikelig )
I løpet av vårhalvåret hadde vi et gjennomsnitt på 28 barn, og høsten på 26,9 barn. Det gode
oppmøte er et resultat blant annet av det gode samarbeidet med trosopplæringen.
Økonomisk sett fikk vi bevilget ekstra tilskudd på grunn av høyere oppslutning våren 2013,
enn høsten 2012. 2013 har vært et fint år i barnehagen med godt oppmøte av små og store.
Vi minner om at vi har nettside: www.olsvikopenbarnehage.no der man kan gå inn og se mer
detaljert hva som til enhver tid skjer hos oss. Denne er det Christer van der Meeren som til
enhver tid følger opp på en imponerende og rask måte. Følg oss også gjerne på facebook:
åpen barnehage Olsvik menighet.
Åpen barnehage ved
Nina Anette Angeltveit

UNDERVISNINGSUTVALGET
Vi har hatt 4 temakvelder i 2013.
18. februar var temaet: "Grepet av Kristus - drevet av ånden" ved prest Einar Ekerhovd.
15. april var temaet : Menigheten et fellesskap i enhet og mangfold" utg.punkt i Ef. 4, 11 - 13.
ved prest Einar Ekerhovd.
30. september var temaet: "Uten at dere vender om og blir som barn.... Matt. 18,3. Er det
mulig for oss å forstå hva Jesus mente med dette?. Ved Rune Øystese fra NLA.
25. november var temaet :" Nehemja - Sammen om menigheten" ved sokneprest i Fjell Terje
Aanerød.
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Vi starter kvelden med kveldsmat og sosialt samvær. Etter presentasjon av temaet er det rom
for spørsmål og samtale. Det har vært lærerike temaer med flotte presentasjoner der en
virkelig får noe å tenke på og undres over. Det er synd at så få i menigheten kommer. Vi har
et fremmøte fra 14 - 20 personer.
Vi annonserer i menighetsbladet, løpesedler, plakat. Har kunngjøringer 2 søndager før
temakvelden. Vi er også registrert i aktivitetskalenderen på nettet og på facebook. Det blir
også sendt ut SMS melding til endel av menighetsens medlemmer. Vanskelig å si hvordan vi
skal få flere til å komme til kveldene våre, dette opptar oss en god del.
Det planlegges 4 temakvelder for 2014.
Medlemmer i utvalget er som tidligere:
Arthur Pilskog
Torill Andersen
Oddlaug Alnes
Anne Britt Eide.
Dette utvalget startet opp høsten 2007.
Med vennlig hilsen
Anne Britt Eide

GUDSTJENESTEUTVALGET
Sammensetning av utvalget:
Yngve Jørgensen, oppnevnt leder fra Olsvik menighetsråd
Britt Barsnes Bjordal, representant fra menighetsrådet
Eirik Lærk Thorsen, representant fra Ten Sing
Guttorm Midlang, representant fra Ten Sing
Rune J. Klevberg, kantor
Gunnar Kolaas, sokneprest og sekretær
Målsetting: Gudstjenesteutvalget vil sette fokus på gudstjenesten, dens form og innhold, legge
tilrette for å gjennomføre gudstjenestereformen og arbeide for større engasjement, deltakelse
og tilhørighet.
Gudstjenesteutvalget (GU) hadde 4 møter i 2013.
Etter at gudstjenestereformen ble satt ut i livet til advent 2012, har det vært mindre aktivitet i
Gudstjenesteutvalget i 2013. Dette har også sammenheng med bemanningssituasjonen. Det
har vært en utfordring å innarbeide og realisere nye liturgier med så pass mye vikarer i
gudstjenesten.
Gudstjenesteutvalget har hatt en tett dialog med menighetsrådet i sitt arbeid og har lagt til
rette for diskusjoner i rådet om tema som berører gudstjenestereformen og arbeidet i utvalget.
Evalueringen menighetsrådet har gjort i forhold til alle målene i fokusområdet
Gudstjenesteliv, gir et mer detaljert bilde av hva som er oppnådd i arbeidet.
Her vil vi peke på de viktigste temaene Gudstjenesteutvalget har arbeidet med i 2013.
Side 12 av 28






Kontinuerlige vurderinger av ny liturgy for hovedgudstjenbesten (hva som fungerer
bra og hva vi sannsynligvis bør se nærmere på i en fremtidig vurdering)
Arbeid med ny liturgi for familiegudstjenesten
Arbeid med å rekrutterer gudstjenestemedarbeidere av ulike slag og hvordan vi kan
tilby dem et fellesskap og en god kompetanse i møte med de ulike oppgavene.
Se på liturgiske nyanser i hovedgudstjenesten i forhold til ulike deler av kirkeåret
(festgudstjenester, faste, advent….)

Utfordringer som ligger klar for arbeidet i 2014 er, i tillegg til å videreføre arbeidet med
punktene ovenfor –






Evaluere ny liturgi i hovedgudstjenesten
Festgudstjenestene 1. Juledag og 1. Påskedag
Ulik profil på de to gudstjenestene på julaften
Økt mangfold i gudstjenesten og nye uttrykk i forkynnelsen
Barnas plass i gudstjenesten

Olsvik, mars 2013
Yngve Jørgensen

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSUTVALGET
(IKU)
Utvalgets mål og oppgaver (fra mandatet vedtatt 22.03.2012):
Mål:
- Bidra til at Olsvik menighet blir sett og når ut med ønsket informasjon.
- Bidra til en helhetlig profil i menighetens kommunikasjon.
- Bidra til å bygge godt omdømme.
Oppgaver:
- Arbeide helhetlig med menighetens kommunikasjon og informasjon
i.
hjemmeside
ii.
menighetsblad
iii.
informasjon i kirken
iv.
andre relevante informasjonskanaler

IKU bestod i 2013 av Christer van der Meeren (leder) og Øyvind Sundfør Stokke-Zahl.
Utvalget har i 2013 hatt ett møte, hvor kirkens tilstedeværelse på sosiale medier ble drøftet. I
etterkant av dette møtet ble det opprettet en Facebook-side for Olsvik kirke
(facebook.com/olsvikkirke). Utvalget har ikke hatt flere formelle møter, men har hatt løpende
kontakt på andre måter og har blant annet jobbet med å finne og vurdere ulike løsninger for
informasjonsskjerm i gang/våpenhus.
Gjennom utvalgsmedlemmenes dobbeltroller som hhv. nettansvarlig og redaktør i
menighetsbladet har mye av arbeidet ut over dette dreid seg om å drive kirkens tilstedeværelse
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på nett via nettside og Facebook (nyheter, statusoppdateringer, annonsering av arrangementer,
osv.) samt menighetsbladet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Christer van der Meeren
Leder, Informasjons- og kommunikasjonsutvalget

KIRKEMUSIKALSK UTVALG
Utvalget har bestått av:
Leder, Brith Barsnes Bjordal, Rune Klevberg Johnsen. Erik Andersen, Bjørnar
Sangolt og Målfrid Heie.
Gruppen har hatt 3 møter.
Det er fortsatt litt vanskelig å finne konkrete arbeidsoppgaver. Vi har gjennomgått mål
og tiltak – hovedprioriteringer 2013.
Vi synes vel listen var litt ambisiøs og fikk til et møte hvor Lars Kristian S Gjervik var
med for å diskutere utvalget sin videre drift.
Etter dette møte valgte vi å satse på få punkter.
1. Nye salmebøker -å få i gang salmekvelder
2. musikk i gudstjenesten - invitere gjester/ musikere
3. lage semesterplan for vår/høst (konserter)
4. samarbeide med kantor ang samarbeid/kontakter til prosjekt kor med andre
kirker i Laksevåg.
5. innkjøp av note stativ og flygellampe.
Note stativ er kjøpt, salmekveldene er i gang, vårens semesterplan 2014 for
konserter er laget, salmebøker vedtatt.
Enda er det litt lite musikk i gudstjenesten og dette er noe vi må jobbe videre med.
Vi har spurt om å få innspill til videre arbeid og venter på dette.
Nytt medlem i 2014 er Gjertrud Saltnes.

SHINE
SHINE er et barnekor driftet av Olsvik menighet i samarbeid med SFO på Olsvik skole. Koret
drives av menighetspedagog og musiker Bjørnar Sangolt, samt musiker Brith B. Bjordal som
er frivillig medarbeider. Barna fra SFO følges av SFO-ansatte, noe som har vært avgjørende
for gjennomføringen. Koret er for alle fra 1-4. klassetrinn.
I 2013 var det kor hver onsdag fra 13.45 -14.30. Koret bestod til enhver tid av mellom 40 og
60 barn, der hovedvekten lå på første trinn. På repertoaret stod både religiøse sanger, sanger
med bevegelser, viser og annen populærmusikk.
Årets høydepunkt var konserten med Maj Britt Andersen med band i april. Her sang Shine
sammen med Andersen i en så å si fullsatt Olsvik kirke. Det ble en stor opplevelse for barna å
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samarbeide med profesjonelle musikere i en stor produksjon. Økonomisk sett gikk
arrangementet i null.
Koret deltok også på en dukketeaterforestilling i kunst- og kulturuken, på julebasaren og på
skolegudsjenestene til Olsvik skole.
Bjørnar og Brith har god dialog med skolen og avdelingslederne på småtrinnet.
Mvh
Bjørnar Sangolt og Brith Barsnes Bjordal

FORMIDDAGSTREFFENE
Oppsummering rundt året som er gått.
Vi startet opp allerede i januar 2013, selv om vi avsluttet med julefest i romjulen.
På årets første treff kom det ca. 45 stk. og dette har vist seg å være stabilt gjennom hele året.
Noen ganger har vi vært nærmere 60 stk. Vi prøver, og er alltid på leit etter gode gjester. Noe
som kan være vanskelig. Kanskje det er noe med tiden vi er kommet i? De fleste av våre
gjester ønsker eller tar honorar og mesteparten av inntektene vi har er kun gjennom loddsalg
den dagen vi har treff.
Gevinster skal kjøpes, gaver til gjester, buss betales og mat handles inn. Dette utenom
eventuelle honorar.
Brukerne og gjestene blir servert suppe, kaffe og kaker. De som trenger skyss hentes og
bringes.
Fra programmet 2013:
24.01 Allsang v/Ove Eriksen og andakten holdt Bjarne Andersen. En livlig formiddag med
god sang/ allsang og flott andakt
21.02 Besøkte Knut Inge Røen oss. Han er freelance sanger som sang både Jim Reeves og
åndelige sanger. Andakten holdt konen, Marit A Røen. Fin, fin dag med både skjemt og alvor
21.03 Fikk vi besøk av ”Kystbåtlaget” som fortalte om allel fjordabåtene , turer, film og
historiene rundt de. Dagen ble avsluttet med andakt av Gunnar Kolaas
24.04 Trygve Fett kom med historien: ”Vårt bysbarn Ludvig Holberg”, andakten var det
Prosten i Fjell, Sund og Øygarden som holdt - Erling Kopperud.
24.04 Vårens siste treff før vårturen. En flott avslutning når Shantykoret Cape Horn kom på
besøk. Stor stemning, fin sang og fullt hus. Hva kunne vel passe bedre enn at tidligere prost
og ikke minst sjømannsprest, Trygve Danielsen var med og holdt andakten.
Våren avsluttet vi med tur til Norheimsund og Fartøyvernsenteret. Der fikk vi omvisning og
god suppe til lunsj. Videre gikk turen til Steinstø gard hvor vi fikk handlet lokale produkter.
Vi avsluttet en flott dag i Norheimsund kirke hvor vi fikk litt historie og andakt av Lars Arne
Vik som er prest i Øystese. Den samme akkompagnerte meg til to sanger.
Høsten starter vi opp 6. sep. Da fikk vi besøk av ”Enklere liv”, demonstrasjon og salg av
varer. Andakt ble holdt av diakonen vår Marit Bjørsvik.
Oktober var Fana formiddagskor nok engang og besøkte oss. Noe vi er veldig takknemlig for.
Fin sang og god stemning. Dagen avsluttet med flott andakt av vår egen gode Bjarne
Andersen.
November besøkte Ragnar Tesdal oss og fortalte om sitt viktige arbeid på Kalfarhuset. Ragnar
er utdannet prest, musiker og driver i dag et flott arbeid hvor han kan få bruke alt hva han kan.
En fin formiddag til ettertanke.
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November er det tradisjon at 4. klassetrinn kommer og synger adventsanger. Da serveres grøt
til voksne og alle barna får boller og saft. Andakten ble holdt av Gunnar Kolaas.
Vi avsluttet med julefest 28.12. pinnekjøtt, kaffe og iskake. Gruppen TRIADE ledet arr og
underholdt. Georg Jokstad var invitert og holdt andakt.
Formiddagstreffene er helt avhengig av frivillige både til skyss, på kjøkkenet og inne i salen.
Det er et stort arbeid å få alt på plass og sårbart hvis flere ikke kan være med å hjelpe.
Gjester kan alltid finnes p.g.a. mitt store nettverk som musiker, men honorarer blir
vanskeligere med årene å komme forbi. Vi er derfor avhengig av støtteordninger som vi kan
bruke til honorar og skyss.
Arrangementene er åpne for alle og vi håper dette viktige arbeidet kan fortsette.
Mvh
Leder
Brith Barsnes Bjordal

DIAKONIUTVALGET
Historikk
Diakoniutvalget ble opprettet på ny våren 2013.
Etter en del om og men, består det av:
Marit Bjørsvik (faglig leder)
Ingelin M Hoff Larsen (leder)
Tove G. Stokke
Janet Brunborg
Nadia Johnsson
Utvalget hadde sitt første møte 13/6-13
Vi ble enige om i første omgang å konsentrere oss følgende saker:
1) Besøkstjeneste
2) Natteravner i Olsvik (tjenesten fungerer godt i Brønndalen)
3) Utdeling av blomster til etterlatte
4) Være medarbeidere ved:
a) Diakoniets dag
b) Allehelgensgudstjenesten
c) Bistå ved fasteinnsamling 2014
Vi kontaktet natteravnene i Olsvik ved Marit Matthäus . Da de var i ferd med å starte på nytt,
lot vi dette ligge.
Aktiviteter
 Fra høsten 2014 har vi avholdt 3 møter, deltatt på 4 kurskvelder på Haraldsplass om
besøkstjeneste, skrevet diverse innlegg i menighetsbladet for å få tak i flere
besøksvenner/ folk som ønsker besøk og deltatt ved gudstjenesten på diakoniets dag
og ved allehelgensgudstjenesten og delt ut blomster til etterlatte.
 Vi har også hatt et tett samarbeid med diakoniutvalget i Loddefjord kirke,
Frivilligsentralen i Laksevåg og på slutten av året også med Besøkstjenesten i Alvøen,
Laksevåg Røde Kors.
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 Sammen med disse planla vi et kveldskurs for folk som kanskje kunne tenke seg å bli
besøksvenner. Dette finner sted i Loddefjord Menighetshus mandag 17/2-14.
Kursholder : Ingeborg Kaldefoss Fauskanger.
 Vi er også bedt om å hjelpe Røde Kors med å skaffe leksehjelp til innvandrerbarn på
asylmottaket i Godvik. (Kommer i gang våren 2014)
 Foreløpig har en ny person fått faste besøk.
 Ny sak for 2014: Kirkeskyss
 Vi har oppdaget at flere eldre kirkegjengere ikke kommer seg til kirken ut å betale
drosje. Dette må gjøres noe med.
 et fast innslag på diakoniutvalgets møter har vært informasjon om Marits arbeid i
Bofellesskapet i Fæsteråsen.
28/2-14
Marit Bjørsvik og Ingelin M Hoff Larsen

KUNST- OG KULTURKOMITEEN
Olsvikutstillingen og Kulturuken 2013 ble lagt til 19.- 27 oktober, samtidig med Kulturdagene
i Fyllingsdalen og Laksevåg. Kunst- og kulturkomiteen i Olsvik kirke samarbeider med
Kulturkontoret.Vårt program blir bekjentgjort i Kulturkontorets brosjyre.
14 kunstnere var representert ved Olsvikutstillingen 2013, derav 6 bildende kunstnere. De
øvrige var kunsthåndverkere innenfor områdene: keramikk, glass, smykkekunst, og tekstil.
Komiteen arbeider kontinuerlig med å invitere nye kunstnere til Olsvikutstillingen. Nye av
året var: billedkunstnerne Jørgen Holen, Sissel Blystad, Åshild Haugsbø og Eva Langaas,
samt smykkekunstneren Liv Løding Dalastøyl og keramikeren Gro Kjellnes Løvik.
NRK journalist Siw Fossåskaret åpnet Kulturuken og Olsvikutstillingen lørdag 19. oktober.
Det var sang av Triade, musikk v/ Rune Klevberg og Erik Andersen og fremføring v TenSings
dramagruppe. Søndag var det Ung Messe v/TenSing.
Programmet for Kulturuken henvender seg til ulike grupper i menigheten. Søndag kveld stod
fortelleren Helga Samset for forestillingen Bibelen fortalt, en dramatisering av Bibelens
tekster, sammen med musikeren Morten Reppesgaard. Tirsdag 22. ble det arrangert
vandringskveld der leder for Pilegrimskontoret, Eivind Luthen, snakket om den moderne
pilgrimen og ulike pilegrimsruter. St. Sunniva-koret sang. Dagen etter var det kreativt
program for fem-åringer ved menighetspedagog Tone Ekerhovd. Lørdag viste Teater UNO og
Lys Levende Adele forestillingen Lillebjørn og Storbjørn, lørdag 26. oktober. Barnekoret
Shine var invitert til å synge, noe som førte til et svært godt besøk av barn med foreldre.
Komiteen tok våren 2013 kontakt med Sotra Storband og Sotra Reviderte for å få til en
fremføring av Duke Ellingtons Sacred Concert. Begge miljøene responderte svært positivt på
henvendelse.. Det ble lagt mye arbeid i denne fremføringen som fant sted fredag 25. oktober
og skapte stor begeistring i en fullsatt kirke.
Olsvikutstillingen var åpen alle dager unntatt mandag. Besøket var noe varierende, svært godt
noen dager, andre dager mindre, noen dager mindre. Salget var bra, men noen av kunstnerne
solgte bedre enn andre. Totalt ble det solgt kunst for kr 137 385.00. I løpet av året er det
overført kr 70 000 til fondet for videre utsmykking av kirken. Overføringen er etter to års
arbeid.
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De kulturelle arrangementene samlet også et forholdvis stort publikum, selv om komiteen
hadde ønsket flere besøkende fra lokalmiljøet. Åpningen lørdag, konserten fredag og
barneteaterforestillingen var svært godt besøkt. De andre aktivitetene samlet mellom 40 og 50
personer.
Å hente inn kjente foredragsholdere, musikere og skuespillere er dyrt. I år hadde vi spesielle
utlegg i forbindelse med innleie av lydutstyr til konserten fredag. Vi takker Kulturkontoret i
Laksevåg og Fyllingsdalen, Sparebanken Vest og Lions-klubben i Bergen Vest for økonomisk
støtte til arrangementene. Uten denne støtten ville flere av de kulturelle arrangementene ikke
ha kunnet la seg realisere.
I 2013 ble det opprettet en teknisk komite under ledelse av Øyvind Eide. Komiteen skal hjelpe
med opphenging og tilrettelegging av utstillingen. Det finnes også en frivillig stab som stiller
opp hvert år. Vi takker begge grupper for uvurderlig hjelp med ulike praktiske ting både før
og under selve kulturuken.
Kunst- og kulturkomiteen hadde i 2013 åtte møter og hadde følgende sammensetning: Anne
Sofie Thue, Brith Barsnes Bjordal, Ida Doksæter, Bente Doksæter, Bjarne Andersen, og
Reidun Oanæs Andersen.

Godvik i februar 2014
Reidun Oanæs Andersen

NUPENKOMITEEN
Nupenkomiteen har i 2013 arbeidet med tre ting. Finansiering av glasskunsten, montering og
innstallering av glasskunsten, og Innvielseshelgen 31. august – 1. september, med seminar,
innvielse, festkonsert og festgudstjeneste.
Sammensetningen i komiteen har vært:
Kultursjef i Fyllingsdalen og Laksevåg Wenche Skjalgsdatter Grytnes.
Kirsti Leiren, bygg-prosjektleder fra BKF/Akasia.
Menighetsrådsmedlem Yngve Jørgensen.
Leder av kunst og kulturkomiteen Reidun Oanæs Andersen.
Sogneprest Gunnar Kolaas.
Menighetsrådsleder Lars Kristian Stendahl Gjervik (leder)
I tillegg har kulturrådgiver på Bispedømmekontoret Ragna Sofie Grung Moe vært deltakende
observatør i komiteen.
Programmet for innvielseshelgen:
Det skinner i blått – fyrtårnet i Olsvik.
Seminar og innvielse av Kjell Nupens utsmykning lørdag 31. august
PROGRAM Kl. 11.00 – 16.00
1. Salme
2. Velkomsthilsen v/ menighetsrådets leder Lars Kristian Stendahl Gjervik
3. Hvorfor kirkekunst? Innledning v. professor Gunnar Danbolt
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4. Panelsamtale. Tema: Hvorfor kirkekunst?
Leder: Sokneprest Gunnar Kolaas
Deltakere:
1. Jørgen Blitzner, rådgiver kunstnerisk utsmykking
2. Åse Eriksen, tekstilkunstner
3. Jan Otto Myrseth, domprost
4. Yngve Jørgensen, rektor og medlem av menighetsrådet i Olsvik
Lunsj
5. Musikk
6. Kirken som kulturarena - Olaf Aagedal, professor i kultursosiologi og forsker ved
forskningsstiftelsen Kirkeforskning (KIFO) i Oslo.
7. Panelsamtale. Tema: kirken som kulturarena.
Leder: Siv Fossåskaret, journalist i NRK og menighetsmedlem.
Deltakere:
1. William Hazell, Seksjonsleder ved Byrådsavdeling for kultur, næring,
idrett og kirke.
2. Biskop Halvard Nordhaug
3. Margith Bente Stensnæs, menighetsforvalteri Bøler kirke
4. Kjell Bertel Nyland, kirkeverge i Bergen.
5. Leder i Olsvik menighetsråd, Lars Kristian Stendahl Gjervik
Spørsmål og kommentarer
Kl. 16. 00 Avslutning
Offisiell innvielse av Kjell Nupens utsmykking i Olsvik kirke kl. 16.30
1. Fanfare med orgel og messingblåsere
2. Salme
3. Taler/hilsener:
Medvirkende:
Biskop Halvard Nordhaug
Kjell Nupen
Gunnhild Hagesæther, nestleder i Bergen Kirkelige fellesråd
Ordfører Trude Drevland
Thorstein Sæthre. Leder i Loddefjord menighetsråd, vår gode nabo.
Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder Olsvik menighetsråd
Reidun Oanæs Andersen, leder av kunst og kulturkomiteen
Gunnar Kolaas sogneprest
Rune Klevberg Kantor
Erik Andersen, trombone
Olsvik TenSing v/dirigent Anette F. Hermansen
Arrangør: Olsvik menighetsråd i samarbeid med Bjørgvin bispedømme, Bergen kirkelige
fellesråd og Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor.
På kirkebakken medvirket: Olsvik skolekorps med musikk, DJ Sven-Ove Rostrup, Øyvind
Sundfør Stokke-Zahl med dronehelikopter - live film/bilder og Cathrine Mørner med jordbær
og champagnebrus.
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Festkonsert lørdag 31. august kl. 18.00
Medvirkende:
Loddefjord sangforening v/dirigent Janiche Damm Rusti
Nybø brass v/dirigent Aage Nesbø
Blåsegruppe fra Alvøen musikkforening v/dirigent Bengt Florvåg
Haugatunkoret v/dirigent Kari Sæle
Kantor Rune Klevberg.
Festgudstjeneste med kirkekaffe søndag 1. september kl. 11.00
Medvirkende:
Sogneprest Gunnar Kolaas
Domprost Jan Otto Myrseth
Kantor Rune Klevberg
Gjennomføringen av alle arrangement gikk kjempebra og det var oppslutning. Les mer på
kirkens hjemmesider og i menighetsbladene.

Status innsamlede midler pr. 1.1.2014:
Kr 300 000,- fra olsvikutstillingen/ kunst og kulturuken.
Kr 300 000,- fra akkumulert driftsoverskudd i menigheten.
Kr 150 000,- fra Bergen kommunes Fond til kunstnerisk utsmykkings.
Kr 200 000,- fra Marie Andresens legat.
Kr 200 000,- fra Stor Bergen boligbyggerlag
Kr 2 900 000,- fra Bergen Kirkelige Fellesråd.
I tillegg har det kommet inn betydelige beløp fra kirkeringen, entreprenør Øyvind
Boge Nilsen, samt noen privatpersoner.
Totalt er det samlet inn i underkant av 4.1 millioner kroner. Når det gjelder utgiftene er
totalkostnaden på prosjektet pr i dag på kr 3 488 640 når momsen er trukket fra.. Det er
eventuelt to store kostnader til. For det første arbeider menighetsrådet nå med en permanent
belysning av glasskunsten, en eventuell kostnad på dette er foreløpig ikke klart. For det andre
har vi en avtale med Kjell Nupen om at hvis vi ønsker det, kan han lage kunstglass til de fire
nødutgangsdørene samt glasset over dørene i kirkerommet. Kostnaden på dette vil være ca. kr
200 000,- pluss montering og transportkostnader.
Takk til alle i komiteen for betydelig arbeid 
Komiteen er nå nedlagt.
Lars Kristian Stendahl Gjervik.

HUS- OG EIENDOMSUTVALGET
Hus- og eiendomsutvalget har ikke vært aktivt i 2013
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MENIGHETSBLADET
Menighetsbladet kom i 2013 ut med 6 nummer, hvert på 16 sider. Opplaget er på ca. 5200
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.
I 2013 ble de fem første numrene trykket med omslag i farger. Det siste nummeret ble trykket
helt i farger. Før nummer 6 i 2013 byttet menighetsbladet trykkeri fra NetPrint til Hurtigtrykk
for å få en bedre pris på trykking. Prisene på annonser er blitt hevet betydelig, men
menighetsbladet går likevel med underskudd. Det arbeides for å skaffe flere annonsører.
Redaksjonen i 2013 bestod av Øyvind Sundfør Stokke-Zahl (redaktør), Margith Johnsen,
Cathrine Mørner og administrasjonsleder Bjarne B. L. Andersen. Sven-Ove Rostrup har hatt
arbeidet med å sette bladet og få orden på layout.
En fullgod distribusjon skal nå være på plass, men menigheten tar gjerne imot beskjed dersom
bladet uteblir. Deler av distribusjonen foregår med Posten, mens en rekke frivillige gjør en
flott innsats med å dele ut halvparten av bladene.

OLSVIK TENSING
03.01 – Juletrefest Vadmyra
Torsdag 3. januar ble Olsvik TenSing innleid til juletrefest på Vadmyra skole. Kledd ut som
norske fjøsnisser gjennomførte vi et program som bestod av dans, drama, konkurranser og
sang. Vi stilte opp med hovednisse og hjelpenisser som delte ut presanger til barna på skolen.
12-13.01 – Markering av Ungdomsåret/Radiogudstjeneste
Helgen 12-13. januar var det duket for radiogudstjeneste for å markere starten på
Ungdomsåret 2013 i Bergen Domkirke. Olsvik TenSing sang sammen med Dressing fra
Årstad.
15.01 – TenTing
Årets TenTing ble gjennomført første øvelse etter juleferien. Årsmelding, regnskap, budsjett
og retningslinjer ble godkjent. Mette Myklebust var eneste kandidat og ble valgt som
styreleder for året. Stig-André Refsdahl var valgt for to år i 2011.
Resultatet basert på antall stemmer hver kandidat mottok ble Josefine V. Akse, Karianne
Hatlem Haug, Victoria Larsen, Victoria Nyborg og Thomas Thorkildsen styremedlemmer.
Varamedlem ble Marita Bondtvedt.
Grunnet mangel på kasserer meldte Nadia Maria Jonsson seg som kasserer, og ble stemt inn i
Styret av ledergruppen.
25-27.01 - Tunseter
Ledergruppen dro på tur til RAN Seilforening sin hytte på Sotra. Nye ledere som var med var
Karianne og Marita H. Turen inneholdt ledertrening og oppgaver, sosialt samvær og
planlegging av første halvåret i TenSing. Konstituering av det nye styret gikk som vanlig.
Mette Myklebust ble styreleder, Stig-André Refsdahl ble nestleder, Victoria Nyborg ble
sekretær. Styremedlemmer ble Victoria Larsen, Karianne H. Haug, Josefine V. Akse, Thomas
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Thorkildsen. Varamedlem ble Marita Bondtvedt.
01-02.02 – TenSing Ball m/overnatting
Den første helgen i februar hadde Olsvik TenSing sitt årlige ball. I tradisjonens tro ble det
også overnatting i kirkekjelleren for dem som ønsket dette. I år var temaet «A Night to
Remember», og kvelden gikk til mat, taler, dans, musikk, underholdning og avslutning med
fyrverkeri. Inntektene kom fra forhåndskjøpte inngangsbilletter, kulturmidler fra Bergen
Kommune og TenSingkassen.
08-10.02 – Vinterfestivalen 2013
Sammen med kor og grupper fra hele Bjørgvin krets deltok Olsvik TenSing på
Vinterfestivalen på Voss fra 8-10 februar. Det var en helg med tett program, og sceneshow
morgen og kveld. Fredagen var det volleyballturnering med heiagjengkonkurranse. Lørdagen
viste alle korene seg fram på «Det Store Korslaget». OTS framførte sangen «Boondocks». Vi
deltok på Globalmarkedet for å samle inn penger til KFUK/KFUM Global som i år hjelper
unge jenter og kvinner i Bangladesh og deltok på seminarer.
Tema for VF var «Større enn oss».
09-10.03 – Ung Messe
Så var det tid for Ung Messe igjen og vi opptrådte med sangene «O the blood» og «Lær oss å
gå», i tillegg til dans og drama.
12.03 – Bingo og kakeauksjon
Tirsdag 12. mars hadde vi vanlig korøvelse, etterfulgt av Bingo og amerikansk kakeauksjon i
kirkekjelleren. Familie og venner dukket opp for å spille, og samtidig støtte Olsvik TenSing.
Inntektene ble fordelt på tur-kassen og TenSing-kassen.
Arrangementet ble annonsert på Facebook.
21.04 – Prisutdeling
Den 21. april sang Olsvik TenSing på prisutdelingen i Korskirken. Grunnleggeren av TenSing
i hele verden, Kjell Grønner mottok Johan Nordahl Brun prisen. Olsvik TenSing sang sangen
«Firework» sammen med Hilde Trætteberg og «O happy day» med Torill Sivertsen.
31-02.06 – Gruppeøvingshelg
Den første helgen i juni hadde vi gruppeøvingshelg i kirkekjelleren for å forberede årets
sommerkonsert på Vannkanten Kultursalen. Gruppene øvde for seg selv etter behov.
07-09.06 – Øvingshelg
Den andre helgen i juni hadde vi felles øvelse for hele koret. Helgen bestod av gruppeøvelse,
korøvelse og gjennomkjøring av konserten.
14-16.06 – Sommerkonsert 2013
Denne helgen var det klart for Olsvik TenSings sommerkonsert i Kultursalen på Vannkanten.
Temaet på konserten var «Toner i trøbbel».
Konserten handlet om at TenSing og andre fritidsaktiviteter var forbudt i Norge av Kjell
Tringen som var presidenten i Norge. Han fikk nyss om at det var TenSing kor i aktivitet og
sendte noen spioner for å gå undercover, og ødelegge protesten fra innsiden. Dette resulterte i
at den ene spionen tok TenSing sitt parti. TenSing ble til slutt tillatt da alle syntes at samholdet
og gleden man får av å være med i TenSing var verdt å kjempe for.
Innspill av sang, dans og drama var med på å gjøre dette til en super konsert.
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18.06 – Grillavslutning
Den siste øvelsen før sommerferien ble avsluttet med grilling utenfor kirkekjelleren og
filmvisning av sommerkonserten.
27.07-10.08 – YMCA Europe Festival
I år drog Olsvik TenSing på utenlandsferie for å delta på YMCA Europe Festival, som fant
sted i Praha. Vi drog ned en uke før selve festivalen startet. Da bar turen innom Praha, Cesky
rumlov og noen dager i Paris, før vi tilbrakte en uke på festival, temaet var Love2Live. Dette
var en spennende tur for både nye og gamle, vi fikk en unik anledning til å lære hverandre å
kjenne bedre, og gruppen har fått et bedre samhold etter denne turen.
Turen ble finansiert av bl.a. støtte fra Menighetsrådet i Olsvik kirke, samt ulike dugnader for å
samle inn penger til tur-kassen.
23-25.08 - Tunseter
Ledergruppen dro igjen på tur til RAN Seilerforening sin hytte på Sotra. Sosialt samvær,
ledertrening og ulike oppgaver stod på agendaen, samt planlegging av siste halvår. Ingen nye
ledere kom inn i ledergruppen.
30.08 – Åpning av Nupen kunsten i kirken
Ved åpning av kunstuken i Kirken ble Olsvik TenSing spurt om vi kunne være med på å
markere åpningen av kunstuken. Vi bidro med sangen «Nothing is impossible».
08.09 – Presentasjonsgudstjeneste
Et nytt konfirmant-år med nye konfirmanter var i gang etter endt sommerferie.
Presentasjonsgudstjenesten var den første opptreden for de nye TenSing-konfirmantene.
Sangen vi sang var «Nothing is impossible».
17.09 – Bingo og amerikansk kakeauksjon
Da var det tid for årets andre bingo og amerikanske kakeauksjon. Igjen stilte venner og
familie for å spille og støtte Olsvik TenSing. Pengene gikk til drift av TenSing.
04.-06.10 – Dyrkolbotn
Den første helgen i høstferien dro Olsvik TenSing på leir til Dyrkolbotn Fjellstove. For
konfirmantene var dette deres konfirmasjonstur. Faste programposter som «Mysteriet»,
«Snik», TV-kveld, tema-party lørdagskveld, rebusløp, gudstjeneste og bibeltime var med i år
også. Lørdagen var det seminarer som medlemmene hadde meldt seg på i forkant av turen,
bla. Dans, drama, redesign, film osv. Turen ble vellykket, med et tett program og mye gøy.
Nye og gamle medlemmer ble enda bedre kjent med hverandre.
19-20.10 Ung Messe
Tema for høstens Ung Messe var nestekjærlighet. Sang og drama var inspirert av dette. Vi
sang sangene «At your name» og «Today».
19.10 - Åpning av kunst og kulturuke
Her bidro dramagruppen med flott og rørende dramadans.
01.-03.11 Øvingshelg
Den første helgen i november hadde vi øvingshelg i kirkekjelleren for å forberede oss til årets
Intimkonsert. Helgen bestod av gruppeøving, øvelse i koret og gjennomgang av konserten.
14.-17.11 Intimkonsert
Denne helgen var det klart for Olsvik TenSings årlige Intimkonsert i kirkekjelleren. Torsdagen
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ble det rigget til med lys, lyd og scene. Tema for årets intimkonsert var «Norge Rundt».
Sketsjene og dansing var sentret rundt temaet.
Etter å ha vært på YMCA festival var vi blitt inspirert til å støtte «Stop Poverty»-kampanjen,
som hadde en utfordring til at en helg i november skulle man spre budskapet deres om
null
fattigdom i 2030. Vi valgte å ta dette med i konserten, bla. Med å ha en dans lånt av TenSing
Norway som de brukte på YMCA festivalen. Vi hadde også en skål stående ved utgangen hvor
folk kunne legge igjen penger som ville gå til de trengende i lokalmiljøet. Noe av
billettinntektene gikk til dette formålet, mens resten gikk i driftskassen.
Arrangementet ble publisert på Facebook.
24.11 – Markering av Ungdomsåret 2013
Den 24. november hadde Olsvik TenSing invitert andre kor på besøk i Olsvik kirke.
Korene som kom på besøk var Laxing fra Laksevåg og Lukas fra Sotra.
Dette var en kveld fylt med sanger fra de ulike korene og lek og kiosk. Dette var en fin
anledning til å bli kjent med andre kor i områdene rundt og utvide omgangskretsen vår.
01.12 Sanitetsforeningen
Også i år ble vi kontaktet av Sanitetsforeningen i Godvik for å synge julen inn. Lederne og
noen flere fremførte et lite program med sang, dans og drama på Sanitetsforeningens samling
første søndag i advent. Inntektene gikk til TenSing-kassen
07.-08.12 – Lysmesse
Temaet for årets lysmesse var «Gjeterne». Olsvik TenSing planla og gjennomførte Lysmessen.
Både sang, dans og drama var sentret rundt årets tema.
24.12 – Julegudstjeneste
Tradisjonen tro sang Olsvik TenSing på julegudstjenesten kl. 16:00 i Olsvik kirke. Sangene vi
sang var «Candlelight Carol» og «julenatt».
Anette Hermansen kunne dessverre ikke være tilstede som dirigent i år, så Camilla Vestby tok
på seg denne oppgaven og fullførte med glans. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger.
Gjennom året gjennomførte vi også noen dugnader til både felleskassen og turkassen. Disse
inngår ikke i årsmeldingen. Dette gjelder også møter arrangert av styret eller ulike komiteer,
samt ledermøtene ”Hjemmehos.” Fra styremøter og Hjemmehos-møter fins egne referater.

DIAKONALT UNGDOMSARBEID I LODDEFJORDDALEN
FOR OLSVIK OG LODDEFJORD MENIGHET
Vårt diakonale ungdomsarbeid (DUA) har gjennomført sitt tredje ordinære driftsår i
Loddefjorddalen. Gjennom året har vi jobbet etter to akser – relasjonsbygging med etater og
organisasjoner og synlig tilstedeværelse i felten hvor målgruppe oppholder seg i området.
Historisk opprinnelse
Diakonalt ungdomsarbeid i Loddefjorddalen er finansiert av Bergen kommune med bakgrunn
i levekårsundersøkelsens kartlegginger i 2008. Arbeidet organiseres som et samarbeidstiltak
mellom Olsvik menighet og Loddefjord menighet, og retter seg spesielt mot ungdommenes
situasjon i Loddefjorddalen.
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Feltarbeidet
Styringsgruppen svarer til begge menighetsrådene. Fra november 2013 ble
Menighetspedagog i Loddefjord, Ole Arthur Hanstveit deltaker i DUA teamet i en 10% stilling
som koordinator mellom de forskjellige tiltakene i området. Stillingen er finansiert gjennom
Mola stiftelsen med midler fra Bergen kommune. Diakonene har begge felles fast arbeidsdag
på Vestkanten/Elvetun hver tirsdag mellom kl. 13:30 -17:00. Ole Arthur tilpasser sitt arbeid i
forhold til behov og når det finnes tidsmessig mulighet. Alt i forhold til hans faste stilling i
Loddefjord.
Personalansvar for alle ansatte i arbeidet er knyttet opp mot BKF gjennom
administrasjonslederne i menighetene.
Den norske kirkes visjon er å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke. Diakoni handler i særlig grad om den tjenende folkekirke. DUA sitt oppdrag er å
være tjenende og veiledende for ungdom i alderen 13-19 år, som ikke helt mestrer livet.
Den norske kirkes visjon for diakonien er:
Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Struktur og ledelse
Vårt Diakonale ungdomsarbeid, som er et felles samarbeid mellom Loddefjord og Olsvik
menigheter, oppnevner sine representanter i styringsgruppen for en to års periode, med
mulighet for forlengelse.
Endringer av mandatet må vedtas i begge menighetsråd.
Styringsgruppens sammensetning
Styringsgruppen for to årsperioden 2013 - 2014:
Leder:

Jan Dagfinn Midtun (L)

Styremedlem:

Bjørg Milde (L)
Ida Doksæter (O)
Brith Barsnes Bjordal (O)

Varamedlem:

Torstein Sætre (L)
Lars Kristian Stendahl Gjervik (O)

Sokneprest

Eivind Bjørnar Hetlevik
Gunnar Kolaas (vara)

Møter etter behov Bjarne Andersen
Elias Solsvik
Ansatte:

Ingrid Vik
Marit Bjørsvik
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Ole Arthur Hanstveit (Olav Dørdal frem til juni 2014)

Styringsgruppens oppgaver


Styringsgruppen har ansvaret for arbeidets økonomi, resultat og innhold.



Styringsgruppen vedtar visjon, mål og strategidokument, etter drøfting i
menighetsrådene.



Styringsgruppen vedtar stillingsinstruks for de ansatte i arbeidet.



Styringsgruppen vedtar budsjett for lokalt forbruk (ikke lønn)

Rapportering
Styringsgruppen rapporterer til begge menighetsrådene.
Det skal rapporteres om planarbeid, aktiviteter, budsjett og regnskap minst en gang i året
Driftsrapporten som en del av årsrapporten, er utarbeidet av de ansatte i arbeidet.

Kort status fra styringsgruppens arbeid
Driftsåret 2013 har vært å videreføre strategien som ble vedtatt i 2011.
Som et ledd i den praktiske gjennomføringen, har vi også i 2013 valgt å bruke ekstra tid på
offentlige og private instanser i randsonen rundt vårt eget arbeid. Her kan vi nevne formelle
og uformelle nettverksmøter med offentlige instanser, Vestkanten storsenter, Mola, Politiet,
Utekontakten og andre som har felles målgruppe. Sammen med disse kan vi både få og gi
kompetanseoverføring. I seg selv er dette faglig nyttig og utviklende, og gir god synlighet og
annerkjennelse for DUA arbeidet. Dette er et langsiktig arbeid som er viktig og krever
kontinuitet og tilstedeværelse. Som en konsekvens av vårt nettverksarbeid har vi ikke lykkes
like godt i direkte kontakt med målgruppen. Årsaken til dette er både få ressurser og
prioritering i det daglige. Dette er egentlig ikke helt i henhold til vår strategiplan og vi må
derfor intensivere vår kontakt med målgruppen i 2014.
I 2013 er det avholdt 6 ordinære styringsgruppemøter og 4 andre møter.
Styreleder har deltatt på 3 møter i Mola stiftelsen.
Også i år deltok to ansatte og ett styremedlem på Mola stiftelsens seminar på Voss. Et godt
sted å bygge relasjoner og dette bekrefte at menighetene er opptatt av helhet i sitt arbeid.
Flere andre fra Loddefjord og Olsvik menigheter deltok på Mola-seminaret på Voss i 2013.
Økonomi
Bergen Bystyre prioriterer midler til lønn for våre deltidsansatte gjennom BKF. Menighetene
skal selv ivareta de øvrige løpende utgifter som trengs for å drive arbeidet.
Det lokale forbruksbudsjett for 2013 var på kr 22.000,-.
Foreløpig regnskap viser at det er brukt ca. kr 17.000,- til seminarer, litteratur og rekvisita.
Inntekter gjennom gaver var kr. 5000,- i 2013. Netto forbruk blir derfor kr. 12.000,-.
Utsiktene fremover
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Det er behov for å sette tydeligere mål på hva som skal oppnås i feltarbeidet. Samtidig
jobber styringsgruppen med en komplisert organisering som er uhensiktsmessig når vi kun
har 0,85 stilling til disposisjon på tre ansatte. En forenkling vurderes av MR.
Vi må være enda mer påpasselig med å bruke arbeidstiden på målgruppens ungdommer. I
praksis betyr dette at vi må legge enda mer vekt på det sekundærforebyggende arbeidet. Vi
har ikke vært i stand til å oppnå dette i år, men dette er i all hovedsak knyttet til
ressurssituasjonen. Vi håper og tror at dette blir enklere i kommende år og at vi dermed kan
komme enda tettere på målgruppen.
En av årsakene til behov for et sterkere fokus på målgruppen er signaler om at målgruppen
er økende i størrelse. Målgruppen er enda mer synlig etter at åpent hus på Elvetun ble stengt
denne høsten. Dette som en konsekvens av mye utagerende aktiviteter inne i fritidsklubbens
lokaler.
Jan Dagfinn Midtun, leder av styringsgruppen (DUA)
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