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ÅRSMELDING FOR OLSVIK MENIGHETSRÅD, 2015
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, som har mange
dyktige og hyggelige ansatte og frivillige, som samarbeider godt og får mye gjort.
Menighetsrådet hadde i 2015 11 møter og behandlet 104 saker, møtene ble holdt i Kjøkkelvik barnehage.
Menighetsrådsmøtene er åpne møter der alle er velkomne. Referat fra alle møtene ligger på kirkens nettside.
http://www.olsvik-kirke.no/dokumentarkiv
Menigheten driver et omfattende arbeid. Det er en aktiv menighet som har mange ulike tilbud som for
eksempel; barnedåp og babysang, TenSing og barnekor, speiding og KRIK, formiddagssamlinger og åpen Cafe,
åpen barnehage, konfirmantarbeid, bønnegrupper og bibelgrupper, 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 ansatt en ny fast medarbeider i 2015. Sven Ove Rostrup er ansatt
som kateket, og har sammen med kateket Hans Petter Dahl ansvaret for trosopplæringsarbeidet 0 – 18 år.
2015 er det siste året i menighetsrådets 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 noe av det som menighetsrådet har syslet med i 2015.













Vi har videreutviklet bruken av nett/sosiale medier som kommunikasjonsplattform. Ny nettside ble
lansert høsten 2015, og bruken av Facebook har funnet sin form.
Vi har evaluert vår lokale liturgi for høymessen.
Vi har hatt fokus på barn og familievennlige gudstjenester. Vi har blant annet flyttet barnekroken slik at
barna får en mer sentral plass i rommet og gjennomført mange fine familiegudstjenester med
nyvinningen «drop-in band». Som går ut på at barn kan «stikke innom» et teppe foran orgelet og bli
med på å spille til salmene.
Det er gledelig å se at oppslutningen om gudstjenesten igjen er økende etter et hvileskjær 2014.
Oppmøtetallene er økende og mange finner veien til Olsvik kirke også på søndagene.
Ny SMS avtale. Etter mange år som pioner fikk Olsvik menighet med seg hele BKF på å inngå avtale
som er tilgjengelig for alle menighetene i Bergen. Avtalen innebærer blant annet ny løsning for å gi
penger via SMS. Avtalen er veldig mye billigere enn den vi hadde da vi sto alene, så vi er veldig
fornøyde med at kirkevergen har inngått denne avtalen.
22. februar var det en flott innsettelsesgudstjeneste for Nobukazu Imazu.
Det er gjennomført støyreduserende tiltak i speilsalen. Dette fører til bedre egnede lokaler for åpen
barnehage.
11. november var Olsvik kirke 25 år. 8. november var det festgudstjeneste og 11. november var det en
markering.
Kirkevalget ble gjennomført 11. september på Alvøen skole og i Olsvikhallen.
Bygging av nye kontorlokaler kom endelig i gang høsten 2015, det vil stå klart i løpet av våren 2016.

Økonomien i Olsvik menighet er stabilt god. Takket være mange enkeltgaver, gode ofringer og støtte fra
offentlige og private. I tillegg må nevnes god økonomistyring og kontroll gjennom driftsåret, samt medhold på
klager til fylkesmannen (gjelder brnehagen).
Menighetsrådet har samarbeidet godt internt og hatt et godt og konstruktivt samarbeid med stab og frivillige.
På vegne av menighetsrådet vil vi takke dere alle for 2015.
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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SAMMENSETNING AV MENIGHETSRÅD OG STAB:
Faste medlemmer i menighetsrådet til og med
oktober 2015:

Faste medlemmer i menighetsrådet valgt fra og
med november 2015:

Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder og
representant i BKF
Brith Barsnes Bjordal, nestleder
Cathrine Mørner
Christer van der Meeren
Ida Doksæter
Yngve Jørgensen
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl
Aina Antonsen Syslak
Gunnar Kolaas, AU-medlem

Arthur M Pilskog, leder

Varamedlemmer:
Steinar Arne Hjartåker
Ingelin Margrethe Hoff Larsen
Reidun Oanæs Andersen
Arne Tandberg, AU-medlem

Varamedlemmer:
Ingelin Margrethe Hoff Larsen
Bodil I Angelvik
Annie O Schaug
Bjarte Husa
Arne Tandberg

Lars Kristian Stendahl Gjervik, representant i BKF
Brith Barsnes Bjordal, nestleder
Ida Doksæter
Yngve Jørgensen
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl
Victoria Larsen
Anette Fjæra Hermansen
Gunnar Kolaas, AU-medlem

Menighetskonsulent Bjarne B L Andersen har vært rådets sekretær

Staben har hatt følgende sammensetning:
Ansatte i bispedømme og fellesråd:
Gunnar Kolaas, sokneprest
Nobukazu Imazu, kapellan
Rune J Klevberg, kantor
Hans-Petter Dahl, kateket I
Tone Ekerhovd, menighetspedagog 70 % ut juni)
Sven-Ove Rostrup. Kateket II (70 % fra juni)
Bjørg Karin Husa, kirketjener (50 %)
Arne B Andersen, kirketjenervikar (25 – 30 %)
Roald Øvrebø, Frivillighetskoordinator (35 %)
Bjarne B L Andersen, administrasjonsleder, 90 % og kirketjener 10 %
Menighetens egne ansatte:
Nina Angeltveit, styrer i åpen barnehage (60 %)
Gerd Gauteplass, assistent (50 %)
Mai-Britt Sørensen, diakon, (midlertidig ansatt, mai til desember)
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NØKKELTALL FOR MENIGHETEN
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Innmeldt i Den
norske kirke

2

3

1

2

3

1

1

0

2

0

4

Utmeldt av Den
norske kirke

36

18

11

14

15

13

36

19

14

7

12

Dåp utført i soknet

67

69

68

75

118

72

82

93

96

88

155

Døpte bosatt i
soknet

87

91

92

111

108

105

138

92

87

79

95

Vigsler utført i
soknet

3

8

2

2

4

2

8

1

3

3

5

Vigsler, minst en
3
ektefelle bor i soknet

8

2

2

4

2

8

1

3

3

5

Begravelser

41

70

53

38

39

36

49

42

51

43

45

Konfirmanter

129

123

137

135

124

127

137

137

124

118

119

57

54

64

57

56

58

58

63

55

61

Hovedgudstjenester 57
(søn- og helligdager)
Deltagere

8256 7215 7227 7074 7834 7634 8416 8071 8837 7645 8525

Andre gudstjenester

20

Deltagere

2429 2083 3394 2712 2938 2616 3929 4037 1107 3670 4630

Gudstjenester med
nattverd

46

Nattverdsgjester

2149 1651 1891 1562 1463 1801 1561 1771 1764 1496 1323

18

38

24

41

12

34

23

37

20

39

37

32

25

37

14

32

32

27

38

36

Gjennomsnittstall:
Gjennomsnittlig
deltagelse,
hovedgudstjeneste

145

126

134

111

137

136

145

139

140

139

140

Gjennomsnittlig
nattverdsbesøk

47

43

46

46

40

46

49

48

55

55

37
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RÅD OG UTVALG
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

Informasjon og
kommunikasjons
utvalg

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

Mandat vedtatt 24.2.11
Brith Barsnes Bjordal

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

Kirkens SOS
Hordaland

Domprostiet har
ikke prostiforum

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

Christer van der
Meeren

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
Brith B Bjordal

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

Mandat vedtatt 25.5.10
Er ikkje i drift.

Misjon og
solidaritetsutvalg

Basarkomité

Julefestkomité

Medarbeiderutvalg

Ikke vedtatt mandat

Er i drift.

Mandat vedtatt
Christer van der
Mehren. Øyvind
Sundfør Stokke-Zahl

Prostiforum
Et lederforum

For tiden
arbeidsutvalget.

Ikke vedtatt mandat
Er ikke restartet

Kirkens Nødhjelp

Sjømannskirken -

Bistandsorganisasjon

Den Norske kirke i
utlandet

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

Kontaktperson i
menigheten:

Tove Stokke

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,
Shine (SFO-kor), tensing og speider. Vi markerer de tre første dåpsdagene og deler ut 4årsbok. Vi har jevnlige familiegudstjenester og ungdomsgudstjenester i kirken.
Tiltak i 2015:

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 56
babyer innom minst 3 ganger, noe som utgjør 65 % av årskullet.

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 ble delt ut to ganger på fastelavnssøndag og høsttakkefest, 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 6 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 16 jenter og 21 gutter som
var med.

DÅPSSKOLE
Det ble arrangert dåpsskole for 6-åringer, Dåpsskolen besto av 3 samlinger og en avsluttende
familiegudstjeneste. Totalt deltok 6 jenter og 5 gutter.

TÅRNAGENTENE
Tårnagenthelg ble arrangert 24.-25. mai. Målgruppen var de som blir ni år i år. Barna 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. 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 3 gutter og 8
jenter med.

LYS VÅKEN
Lys våken ble arrangert 1. helgen i advent. Dette er et opplegg for elleve- og tolvåringer 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, gudstjenesteverksted, god mat og kos på kvelden. 11-åringene
overnattet i kirkerommet. Deltakerne var delaktige på gudstjenesten på søndagen. Vi er litt
skuffet over oppslutningen, totalt 12 stk. fra to årskull.

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 96 %.

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET
Trosopplæringsutvalget bestod av Siv Døssland, Jon-Arne Solheim, Bjarte Husa, Øyvind
Stokke-Zahl og Aina Syslak.
Ansatte
Kateket 1 er hovedansvarlig for trosopplæringen. I tillegg er kateket 2 ansatt på
trosopplæringsmidler.
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OLSVIK MENIGHETS ÅPEN BARNEHAGE
Styrer:
Assistent:
Kjøkken:

Nina Angeltveit, 60 % stilling
Gerd Gauteplass, 50 % stilling.
Margith Johnsen, Marta Sandtorv, Tove Gjellereide Stokke og Grete
Rosenberg.
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 av kirkens ansatte er med. Samarbeidet med
staben og frivillige gir et ekstra løft til barnehagen.
Babysang har fortsatt som vanlig mandag og fredag. Tone hadde babysang i vårsemesteret, og
etter henne har Hans-Petter og Sven Ove har overtatt. Babysang er et populært og godt tilbud.
Mandag er det også førskolegruppe for de eldste. Her bruker vi språksprell som er metodiske
språkleker for barn fra 4-6 år.
En onsdag i måneden er det Knøttsing med Brith, Rune og andre fra staben som har anledning
til å være med. Det er alltid kjekt med ekstra sang og musikk. To onsdager i måneden er det
minigudstjenester der en i fra staben tar ansvar for gjennomføringen og Rune spiller.
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
året der de har tilberedt deilig middag. I samarbeid med trosopplæringen inviterte vi 4
åringene og åpen barnehage til middag og teaterforestillingen "Metamorfose". Speilsalen var
full av små og store som ble fanget av de flotte fargene og lydene fremme på scenen. Dette
tilbudet har vi lyst å videreføre.
Vi var også med på familiegudstjenesten sammen med 4 åringene og serverte fastelavnsboller
og arrangerte "miniloppemarked" med leker og klær for barn etter gudstjenesten. En kjekk
dag.
"Barn og førstehjelp" og "sikkerhet i hjemmet" var tema som 3 sykepleierstudenter holdt
foredrag om for alle som ville høre på. De hadde i tillegg med seg dukker slik at foreldre
kunne øve på hjertekompresjoner og få ut gjenstand som sitter fast i halsen. Dette var et svært
nyttig foredrag og god øvelse for foreldre, og for studentene var dette en prøve der de ble
vurdert av sensor.
For første gang var vårens dugnad også på lekeplassen i barnehagen. Det var kjekt å få hjelp
til å legge utover nytt grusdekke.
I løpet av året har vi hatt tre utflukter til bondegårder. 2 ganger til Strutsefarmen og en gang til
Langegården. I vakkert maivær slo vi alle rekorder for oppmøte og var ca 180 små og store på
Strutsefarmen der de små dyrene er mest populære. Barna var så kry og fornøyd der de satt
med dyrene på fanget. Vi synes det er viktig at barna får mulighet til å ha nærkontakt med
dyrene.
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I høst har vi hatt mye trommer og rytmeinstrumenter i samlingen. "Trommelars", Lars
Kolstad, har jevnlig kommet på besøk og spilt og sunget med barn og foreldre. Han fanger
både barn og voksne med sine instrumenter og med sin innlevelse.
I forbindelse med kunst og kulturuken fikk barna se teaterforestillingen "Lille larven
Aldrimett". I barnehagen brukte vi mye tid på forberedelse og vi både malte, tegnet larven og
laget den. Vi laget sommerfugler, og hadde tema om frukt og mengde. Temaet ble til slutt
toppet med teaterforestilling og vi brukte også temaet på kirkens fødselsdagsfeiring. Vi
serverte "larvemat" og barna pyntet flott hjemmelaget bløtkake med en larve laget av
marshmallowfondant. Den smakte nydelig. En stor takk til Marta på kjøkkenet!
Til høytidene jul og påske er vi med på påskevandring og julevandring med trosopplæringen.
Dette er en fin måte for barna å møte påske- og julebudskapet på. I forbindelse med høytidene
har vi også påskeverksted og juleverksted, her koser både foreldre og barn seg.
Internasjonal dag er spesielt spennende. Vi har en del brukere fra andre land, og en dag i
november fikk de som ville ta med mat fra sitt hjemland. Vi har hengt flagg på veggen, og
skrevet noen få faktaopplysninger om hvert land som er representert i barnehagen. Dette var
en ekstra kjekk dag for oss som var så heldig og fikk smake maten, og oppleve hvordan det er
å skulle synge på helt ukjent språk. Lærerikt !
I høst fikk vi Anna Kristin Geitanger inn som ekstra personell i barnehagen. I utgangspunktet
hver fredag. Det var en stor endring for barnehagen å få inn ekstra bemanning, som gjør at vi
kan utføre flere oppgaver til samme tid. Dette var veldig bra for barn, foreldre og de ansatte.
De fysiske forholdene har blitt betraktelig bedre ved at det i desember ble lagt lyddempende
plater i taket i speilsalen. Dette har medført at speilsalen nå er det beste rommet å oppholde
seg i, og vi er super fornøyd med denne utbedringen. Dette ivaretar barnas og de voksnes
helse. Etterklangen har blitt merkbart mindre!
Vi minner om at vi har fått en fantastisk flott fornyelse av vår nettside. Denne er det Christer
Van der Meeren som har laget. Dere kan se på vår side ved å gå inn på kirkens nettside under
punktet åpen barnehage. Christer følger nettsiden opp på en imponerende og rask måte, som
alltid.
Følg oss også gjerne på facebook: åpen barnehage Olsvik menighet.
Åpen barnehage ved
Nina Anette Angeltveit
Styrer
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RÅD, UTVALG, KOMITÉER OG STYRINGSGRUPPER:
UNDERVISNINGSUTVALGET
Undervisningsutvalget har hatt 6 temakvelder i 2015.
26 januar: BØNN- Hvorfor be? Hvordan be ?
v/sokneprest Gunnar Kolaas.
13. april: Hvorfor gå i kirken. Hvorfor menighet og fellesskap?
v/sokneprest i Fjell Terje Aannerød.
11. mai: Hvem er Den Hellige Ånd? Hva gjør Den Hellige Ånd?
v/ prest Einar Ekerhovd.
21. september: Kjærlighetens gjerninger – Søren Kirkegaard.
v/ Solveig Reindal ved NLA
26. oktober: Hvordan leder Gud oss?
v/kapellan Nobukazu Imazu
16. november: Hvordan kan jeg stå imot det onde?
v/forkynner Annie Schaug.
Vi starter kvelden med temaet, deretter snakker vi sammen i grupper og det er mulighet til
spørsmål og diskusjon. Vi serverer et enkelt kveldsmåltid under diskusjonsdelen.
Presentasjonene har vært meget interessante og lærerike.
Vi samler et gjennomsnitt på 15 – 20 personer til temakveldene, noen ganger flere, noen
ganger færre. Vi annonserer i menighetsbladet, ved løpesedler, plakat, SMS, mail,
aktivitetskalenderen på hjemmesiden til kirken og Facebook. Vi takker Christer, Øyvind og
Bjarne for hjelp til annonsering.
Medlemmer i utvalget er som tidligere:
Arthur Pilskog
Torill Andersen
Oddlaug Alnes
Anne Britt Eide.
Dette undervisningsutvalget startet opp høsten 2007 på oppfordring fra daværende
menighetsråd.
Bergen 30. januar 2016
Anne Britt Eide

GUDSTJENESTEUTVALGET
Gudstjenesten er stedet der de kristne trer fram som en menighet, et fellesskap av søkende og
døpte mennesker som deler troen på den treenige Gud. «Deg Gud til ære, oss til gavn, så går
vi inn i Jesu navn». Guds tjeneste for oss og vår tjeneste for Gud, som fellesskap og enkelt
individ.
Gudstjenesteutvalget ( GU ) er satt i funksjon av Olsvik Menighetsråd for å sette fokus på
gudstjenesten. GU arbeider for større engasjement, deltakelse og tilhørighet.
Kirkerådet startet tidlig i 2004 en reformprosess for gudstjenestelivet i Den norske kirke. Ny
ordning for hovedgudstjenesten, ny dåpsliturgi og ny tekstbok ble tatt i bruk 1. søndag i
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advent 2011. I Olsvik vedtok vi ny lokal ordning for hovedgudstjeneste som ble tatt i bruk
des. 2012.
«Vi vil gjennom gudstjenesten tegne Guds himmel over Olsvik sokn.
Slik at Gud kan skape Kristustro og kristen identitet,
Håp, trøst og glede, fellesskap mellom de ulike mennesker i alle aldre,
Tilhørighet og rom for livsfortellinger og livserfaring».
Jfr. Mandat for Gudstjenesteutvalget som ble vedtatt i Menighetsrådet 11.06.2010.
GU har hatt 4 møter med følgende sammensetning i 2015:
Yngve Jørgensen, oppnevnt leder fra Olsvik menighetsråd
Britt Barsnes Bjordal, representant fra menighetsrådet
Eirik Lærk Thorsen, representant fra Ten Sing på 2 møter
Guttorm Midlang, representant fra Ten Sing på 1 møte
Rune J. Klevberg, kantor
Nobukazu Imazu, kapellan fra februar 2015
Gunnar Kolaas, sokneprest og sekretær
GU har fulgt opp Menighetsrådets strategidokument for gudstjenestene og spesielt arbeidet
med rammene for Familiegudstjenestene.
Vi må arbeide videre med å definere hva EN FAMILIEGUDSTJENESTE er.
Her vil vi nå barna og deres familie. Barna må inviteres og trives spesielt.
Hvordan vil vi gjøre det? Forslag:
•
Engasjere barn som dramatiserer bibeltekster; jfr. menighetspedagog
•
Gudstjenesteverksted for barn foran hver familiegudstjeneste x 6 i året.
•
Invitere SFO-koret til alle 6 familiegudstjenestene?
•
Fremmøtekort til oppmuntring( Jfr. tidl. Søndagsskolefisker/stjerner)
•
Samle barna. På matter? Flytte noen stoler?
•
Bruke konkreter i preken. Flanellograf?
•
Sjekke språket i liturgien i forhold til barns forståelse og opplevelse
•
Vi går rundt alteret når vi gir vårt takkoffer
•
Gjennomføre med flygel til alle sangene?
•
Kirkekaffe på hver gudstjeneste
Agenda med forslag oversendes nytt MR Olsvik for vedtak til ny liturgi for
familiegudstjenesten
Olsvik 3. februar 2016
Gunnar Kolaas, sign

BØNNEGRUPPEN
Bønnegruppen har også i 2014 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 er glade for at vi på denne måten kan få lov til å støtte opp om menighetens arbeid.
Bibelen sier klart at vi skal legge frem alle ting for Gud i bønn, og at Han hører våre bønner.
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Derfor ber vi for staben og de frivillige medarbeiderne i Olsvik menighet.
Vi ber også for gudstjenestene og de andre samlingene i de forskjellige grupper og lag i
menigheten vår.
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.
Vi tar gjerne imot konkrete bønneemner!
”Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg
ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet!” 5.Mos 31,8
Eli Marit Hansen, leder

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 har i 2015 bestått av Christer van der Meeren (leder) og Øyvind Sundfør Stokke-Zahl.
Utvalget ble i løpet av året (menighetsrådsmøte 03/2015, sak 029/15) bedt om å ta ansvar for
å få utarbeidet et helhetlig uttrykk i menighetens visuelle kommunikasjon. Utvalget hadde ett
møte i etterkant av dette oppdraget, hvor vi kom frem til at en ny visuell profil kunne gjøres
på frivillig basis. Møtet resulterte i gode tanker om enhetlig design av plakater m.m. Dette
arbeider utvalget med inn i 2016.
Som en del av dette arbeidet har menighetens nettside, olsvik-kirke.no, i løpet av 2015 fått en
total overhaling. Den har blitt bygget opp fra grunnen av etter moderne prinsipper om
responsivt design (mobilvennlig layout) mm. Dette var en stor og omfattende jobb som ble
utført i løpet av sommeren og høsten, med spesielt god hjelp fra kateket Sven-Ove Rostrup i
form av gode innspill under hele prosessen. Utvalget erfarer at menighetens medlemmer og
stab er meget fornøyd med den nye nettsiden.
Noen høydepunkter fra den nye nettsiden:
 Like bra på små og store skjermer, mobil og PC
 Enkel og logisk struktur på menyer og informasjon
 En bildekarusell i topp lar oss fremheve viktige hendelser og temaer på en visuelt flott
måte
 En egenlaget menighetsblad-leser som fungerer bra på både mobil og PC
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En egenlaget kalender med alt som skjer i menigheten, spesialtilpasset våre behov. For
eksempel vil hendelser som pågår akkurat nå fremheves i kalenderen på forsiden, for å
vise de besøkende hvor levende aktiviteten i Olsvik kirke er gjennom hele uken
Et nytt hjem for vår flotte åpen barnehage

Utvalgets medlemmer har ellers gjennom sine dobbeltroller som hhv. nettansvarlig og
redaktør i menighetsbladet arbeidet med å drive kirkens tilstedeværelse på nett via nettside og
Facebook (nyheter, statusoppdateringer, annonsering av arrangementer, osv.) samt
menighetsbladet.
Christer van der Meeren
Leder, Informasjons- og kommunikasjonsutvalget

DIAKONIUTVALGET
Diakoniutvalget har hatt 5 møter i 2015.
Organiseringsmessig ble det et urolig år.
Etter at Marit diakon (Bjørsvik) sluttet høsten 2014, var vi alene til april. Da ble Mai-Britt
Sørensen ansatt som ny diakon. Hun ble imidlertid sykemeldt tidlig på høsten før vikariatet
gikk ut like før jul. Hun ønsket ikke å fortsette.
Tove Stokke gikk ut av komiteen ved årsskiftet 2014/15.
Victoria Larsen kom inn i januar. Hun måtte imidlertid trekke seg av arbeidsmessige årsaker
alt høsten 2015.
Diakoniutvalget har inneværende år bestått av:
Ingelin Hoff Larsen, leder
Janet Brunborg
Nadia Johnsson
Victoria Larsen
til september 2015
Anne Marie Jensen fra desember
Faglig leder:
Mai - Britt Sørensen slutten av april – slutten av november
Aktuelle saker:
 Besøkstjenesten har fortsatt vært viktigste sak. Foreløpig har 3 personer fått besøk av
2 medlemmer av komiteen. I alt har det vært foretatt ca. 78 besøk.
 I april hadde vi sammen med Loddefjord og Frivilligsentralen et kurs for besøkere.
 Også denne våren hjalp vi til med bollebaking ved fasteaksjonen.
 Diakoniens dag falt i år på samme tidspunkt som TenSing var på seminar. Det skapte
problemer fordi vi tradisjonelt har dekket tekstlesning, kirkekaffe og kirkevert. Takket
være Janets mann. Johan Fredrik Garmann, kom vi i mål på en måte.
 Vi deltok som vanlig også ved Allehelgensmessen.
 Fra høsten 2015 har vi sammen med Frivilligsentralen hatt åpen kafe i menighetsalen
2 ganger i måneden. Etter litt prøving og feiling har vi nå samme tidspunkt som
formiddagstreffene. Foreløpig har det vært fra 0 – 2 besøkende, men når vi nå har fått
også dato og i tillegg til tidspunkt i menighetsbladet, så vi forsøker noen måneder til
og venter på den nye diakonen.
Loddefjord den 3/2-16
Ingelin M. Hoff Larsen
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KUNST- OG KULTURKOMITEEN
Olsvikutstillingen og Kulturuken 17 .- 25. okt. 2015, ble som vanlig lagt til siste uke i
oktober. Kulturkontoret i Fyllingsdalen og Laksevåg ønsker at vårt arrangement skal
sammenfalle med Laksevågdagene. Vårt program blir bekjentgjort i brosjyren for
Laksevågdagene.
Kulturuken ble åpnet lørdag 17. oktober av generalsekretær. i Norske Kirkeakademier, Kristin
Gunleiksrud Raaum. Det var musikk ved trombonegruppe fra Sotra Storband og innslag ved
dramagruppen i Olsvik TenSing.
Seks billedkunstnere og ni kunsthåndverker stilte ut ved Olsvikutstillingen som var åpen hver
dag, unntatt mandag. Flere kunstnere stilte ut i Olsvik kirke for første gang:
Billedkunstnerne Kjell Pahr Iversen, Grete By Rise og Ingun van Etten, keramikerne Turid
Vikene og Janne Rennemo, glasskunstnerne Knapstad glass, smykkekunstneren Hilde
Rønning Rongevær, amt tekstilkunstnerne Grete Skarpeid og Astrid Kaurel Øybekk.
Olsvikutstillingen ble godt besøkt og salget av bildene kunst, skulpturell keramikk og glass
var spesielt godt. Overskuddet av salget var på kr 69 000. Samlet overskudd på ca. kr :
80 000.- går til kirkens utsmykkingsfond.
Programmet for Kulturuken 2015 var variert med henblikk på å møte ulike ønsker og behov i
menigheten. Etter Ung Messe v/TenSing, søndag 18. oktober holdt musikeren og sangeren
Ole Paus konsert for fullsatt kirke. Alveslottet Anita Berg hadde to dukketeaterforestillinger i
løpet av uken. Den ene var åpen der Barnekoret Shine ved sin dirigent Brith Barsnes Bjordahl
sang. Den andre forestillingen var et samarbeid med Åpen barnehage.
Tirsdag 20.oktover kåserte professor Danbolt om Kjell Nupens kirkekunst med spesiell vekt
på kirkekunsten i Olsvik kirke. Dagen etter var prost Trond Bakkevig invitert for å snakke om
emnet: Kan religionsdialog bidra til fred i Midtøsten? I debatten etterpå om deltok
representanter fra Bergen Moske og fra Kirkelig dialogsenter. Det kom også spørsmål fra et
engasjert publikum. Det kulturelle programmet ble av sluttet med konsert og allsangkveld
fredag 30. oktober, Koret Sola Fide presenterte et variert program og var forsangere da
publikum fikk delta på flere numre.
Å hente inn kjente foredragsholdere, musikere og skuespillere er kostbart. Vi takker våre
sponsorer: Kulturkontoret i Fyllingsdalen og Laksevåg og Lions-klubben Bergen Vest for
økonomisk støtte til arrangementene.
Komiteen gjorde et betydelig arbeid med bekjentgjøring av Kulturuken og Olsvikutstillingen,
Viktigst er hand-outs og brosjyren som trykkes i farger og presenterer kunstnerne og aktørene.
I tillegg ble utstillingen og arrangementene gjort kjent i ulike media som presse, på facebook
og via SMS og e-post. Kulturuken og Olsvikutstillingen fikk flere presseoppslag både under
og etter at uken var ferdig.
Komiteen er helt avhengig av ekstra hjelp for å kunne avvikle Kulturuken. Vi takker Teknisk
komite v/Øivind Eide og Kjell Sørheim, samt frivillig stab og andre frivillige i menigheten,
for hjelp med utpakking, opphenging, kakebaking, vakttjeneste og rydding før og etter
Kulturuken. Spesiell takk til Christer van der Meeren for bekjentgjøring på nettet.
Kulturuken i Olsvik har søkt Norske Kirkeakademier om å bli medlem fra 2016.. Det
medfører bl.a. at det gis en støtte på kr 1500 til hvert arrangement. To medlemmer av
komiteen inviteres til Norske Kirkeakademiers årsmøte, som er en inspirasjonskilde for videre
arbeid.
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Komiteen hadde i 2015 fem møter og hadde følgende sammensetning: Anne Sofie Thue,
Brith Barsnes Bjordal, Ida Doksæter, Bente Doksæter, Bjarne B L Andersen, Marith Frisch,
Bodil Angelvik og Reidun Oanæs Andersen..
Eyolf Angelvik registrerte alle gjenstandene som kom inn til Olsvikutstillingen i tillegg til å
legge grunnlaget for regnskapet.
Godvik i februar 2016
Reidun Oanæs Andersen

BASARKOMITEEN
Basarkomiteen hadde 6 møter i 2015.
I tillegg brukte Tove og Gjertrud en hel dag i høstferien til å sortere/ prissette og merke
gevinster og salgsvarer.
Vi solgte lodd på Vestkanten ved Coop fredag 6/11 og lørdag 7/11. Det gikk bedre enn da vi
sto ved Meny.
Basaren var lørdag 21/11.
SFO-koret ved Brith underholdt og Gunnar holdt andakten.
Også dette året skulle pengene gå til bord og stoler i menighetsalen.
Brutto fikk vi inn 58520,-. Nettoinntekten ble 49492,-.
Det solgt nesten 130 bøker.
Komiteen har i 2015 bestått av:
Ingelin Hoff Larsen leder
Tove G. Stokke
Arne Tandberg
Gjertrud Saltnes
Vivian Grønhaug
Svein Zahl
Loddefjord den 2/2-16
Ingelin M. Hoff Larsen

HUS- OG EIENDOMSUTVALGET
Hus- og eiendomsutvalget har ikke vært aktivt i 2013

MENIGHETSBLADET
Menighetsbladet kom i 2015 ut med fem ordinære utgaver samt ett ekstranummer i
forbindelse med kirkevalget. (Se årsmeldingens forside.) Opplaget er på ca. 5 200
eksemplarer. Menighetsbladet er definert som offentlig informasjon/nærmiljøblad noe som gir
fulldistribusjon. Også de som har oppgitt at de ikke øønsker uadressert reklame, mottar
menighetsbladet.
Bladet går fortsatt med underskudd og det arbeides for å skaffe flere annonsører.
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Redaksjonen i 2015 bestod av Øyvind Sundfør Stokke-Zahl (redaktør), Margith Johnsen,
Cathrine Mørner, Nobukazu Imazu, Gro Renate Rostrup og administrasjonsleder Bjarne B. L.
Andersen. Sven-Ove Rostrup har vært layoutansvarlig.
En fullgod distribusjon skal 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.

FASTE GRUPPER/SAMLINGER
BARNEKORET SHINE
Vi starter opp i medio januar og var ca. 32 elever som deltok vårsemesteret. Rune hjalp meg
igjennom vårsesongen. Han er super å ha som en flott medhjelper. Aldri nei når jeg spør.
Shine sang på 2 gudstjenester. Det viser seg å være vanskelig å få foreldre til å stille med
barna.
Vårens store ”happening” var konserten vi øvde til med Bjarte Leithaug. En flott opplevelse
for barna og publikum. Vi stilte med innleide musikere og både Bjarte Leithaug og jeg var
veldig fornøyd. Takk til Sven Ove Rostrup, Øyvind Zahl og Andreas Bjordal.
Høsten startet opp i september og Sven Ove var i retur i Olsvik menighet og overtok som
pianist. Vi bestemte oss for at vi ikke skulle delta i noen konserter, men var med i Kunst og
kulturuken og under Basaren. Vi prøvde oss på en søndagsgudstjeneste, men få stilte.
Høstens store begivenhet var 25 års feiringen av Olsvik kirke. Shine holdt en minikonsert
sammen med noen ten – singere og det var stor bollefest for alle i kjellerne etterpå.
Vi håper på at vi får fortsette med samarbeidet SFO – kirken. SFO leder har kommet med
ønsker om mindre aktivitet/konserter, noe jeg synes blir vanskelig å gjennomføre, men
foreldre/SFO må være enige hvis vi skal satse på øving til opptredener. Vi som leder føler litt
på at det kanskje ikke blir særlig mening i å drive et musikalsk arbeid som ikke skal resultere i
konsert, deltakelse i gudstjeneste eller annet som skjer i Olsvik kirke.
Vi har ca 26 barn dette semesteret.
Mvh
Brith Barsnes Bjordal og Sven Ove Rostrup

FORMIDDAGSTREFFENE
Året har vært travelt, men kjempekjekt. Jeg er heldig som har med meg fantastiske frivillige.
De står på og har det veldig travelt, både på kjøkkenet og inne under servering, loddsalg og
utlodning.
Det har vært et spesielt fint år med gjester som takker ja til å komme. Noe som kan sees under
vårens og høstens lister. Vi har hatt besøk av musikkterapeut, HVPU prest, Psykolog og
foredragsholdere, artister, kor, byvandring og trioen TRIADE hvor jeg er medlem.
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Andaktene ble stort sett holdt av staben og det kommer jeg til å prøve å fortsette med.
Vi er en stor ”bruker” gjeng og antallet kan variere fra ca. 40 og opp til nærmere 70.
Jeg kunne ønske meg flere av de yngste pensjonistene eller eldste at de noen ganger tok turen
opp i kjelleren en torsdag og fikk oppleve noen av de flotte gjestene og gode stundene det er
hos oss.
Vi fortsetter våre treff og leiter stadig etter gjester. Noen koster litt mer enn andre, men det
kommer vi ikke utenom.
Våren ble avsluttet med en flott tur til hjemstedet til Ingebrigt Kleppe på Engesund utenfor
Fitjar. Vi fikk først omvisning på visningssenteret (fiskeoppdrett) som faren i sin tid startet.
Deretter ble vi fraktet med båt til Engesund hvor Marit stod på kaien og tok imot reisefølget.
Flott oppdekket i gamlestova som i sin tid ble brukt som pensjonat. Dette er tilbakeført i
gammel stil med nyoppusset både innvetar og hus.
Årets julefest ble utsatt til første torsdag i januar. Noe som viste seg å være et positivt tiltak.
Mvh
Brith Barsnes Bjordal

VÅRENS FORMIDDAGSTREFF
05. februar:
leder

Musikkterapeut Solgunn
Knardal, ”minnenes

melodi”
5.mars:

Terje Aannerød, prest for
HVPU konfirmasjon

9. april:
Foredrag av Trond
Haukedal
fra
Verdighetssenteret på
RØDE
KORS
Andakt: Bård Haukedal
7. mai:
sang-

HØSTENS FORMIDDAGSTREFF
3. september: Byvandring m Quiz.
besøk fra BERGEN
BYVANDRING
Andakt: Bjarne Andersen
1.oktober:

Bergen Vest senior teater

5. november: Fana formiddagskor og
Elisabeth R Andersen,
3. desember: Adventsmøte
Andakt: Olav Kobbeltveit
(Jakob Sande)

Veslemøy Fluge Berg,
akk. Anne Sofie F Berg.
Forestillingen: Bergens
historier, tekster og
melodier. Fra Grieg til
Bergenssanger
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LODDEFJORD I. KFUK- SPEIDERE
Også året 2015 har vært et aktivt år i gruppen. Foruten de ukentlige
samlingene - der rundt 30 deltagere jobber med forskjellige aktivitetsmerker
- er der mange opplevelser som skiller seg klart ut:


Førpåskeleir -27. - 31. mars i Eksingedalen - med variert aktivitet ute
og inne.



Vårturen til Frieda Fasmers sykehjem - med blomster - sang og musikk med Nybø
Brass. Andakt ved Gunnar Kolaas.



Deltagelse i Vestlandsmesterskapet i Speiding - Kollevåg på Askøy.



Speiderdagen - 6. juni - åpent arrangement ved Speiderhuset.



Gruppetur 27. - 28. juni til Skotnes.



5 av roverne deltok på forbundets roverleir på Rennesøy.



September - 5. -6. Kanotur i Os-vassdraget.



September - 18. - 20. Gruppetur til Eksingedalen



September - 27. deltagelse i Olsvik kirke - høsttakkefest



Oktober - 24. deltagelse i kretsenes Bymanøver



Desember - 23. God jul - på Frieda Fasmer sykehjem - sammen med Nybø Brass og
Gunnar Kolaas.

OLSVIK TENSING
07.01 – Juletrefest Vadmyra
Onsdag 7. 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.
Vi hadde og pepperkakedekorering, og barna koste seg!
13.01 – TenTing
Årets TenTing ble gjennomført andre ordinære øvelse etter juleferien. Årsmelding, regnskap
og retningslinjer ble godkjent. Marita Hansen ble valgt som styreleder for året. De som stilte
til styrevalg var Marte, Thale, Lars, Nora, Linn, og Malene. Det stilte ikke nok personer til
valg til at vi kunne ha varaer. Linn, Lars og Malene ble valgt til 2 år, mens resten ble valgt inn
til et år.
16.-18.01 – Tunseter
Helgen etter TenTing dro ledergruppen på tur og helgen ble tilbrakt på RAN Seilforening sin
hytte på Sotra. Nye ledere som var med var Marte, Thale, og Nora. Helgen bestod av
ledertrening og oppgaver, sosialt samvær, planlegging av det kommende halvåret i TenSing
samt fordeling blant lederne i de ulike komiteene. Styret konstituerte seg selv og ble som
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følger; Thale Bø ble nestleder, Linn Eriksen ble kasserer, Nora Eriksen ble sekretær.
Styremedlemmer ble Marte Bach, Malene Fauske og Lars Henrik Müller.
30.01-31.01 - TenSing-ball m/overnatting
Olsvik TenSings ballkomité arrangerte nok et gang et vellykket ball med påfølgende
overnatting i kirkekjelleren. I år var temaet “Candy land”. Ballet bestod av mat, taler, dans,
musikk, leker og underholdning. Inntektene kom fra forhåndskjøpte inngangsbilletter,
kulturmidler fra Bergen Kommune og TenSing-kassen. I forkant ble det holdt dansekurs i
polonese, engelsk vals og jive 21. og 28. januar.
06.-08.02 – Vinterfestivalen 2015
Helgen 6. – 8. Februar var det duket for KFUK-KFUM sin vinterfestival på Voss der Olsvik
TenSing, sammen med andre kor og grupper, deltok. Det var en helg med fullstappet
program, og sceneshow både morgen og kveld. Fredagen var det kanonballturnering med
heiagjengkonkurranse der vi hadde kledd oss ut som sykehuspersonell. Heiarop var laget av
koreografikomiteen. Olsvik TenSing vant heiaropkonkurransen. Lørdagen fremførte Olsvik
TenSing “We built this city” sammen med Laxing TenSing. På programmet stod også
globalmarked og globalløp, seminarer og gudstjeneste.
18.03 – Ung Messe
Temaet for vårens Ung Messe var sterke kvinner i bibelen, som ble illustrert gjennom drama,
dans og sang. Vi sang sangen Jesus friend of sinners av Casting Crowns, og alle danset
fellesdansen How great is our god.
14.04 – Bingo og amerikansk kakeauksjon
Denne tirsdagen i april gjennomførte vi vanlig korøvelse, og senere på kvelden arrangerte vi
bingo og amerikansk kakeauksjon i kirkekjelleren. Venner og familie dukket opp for å spille,
og samtidig støtte Olsvik TenSing. Arrangementet ble annonsert på Facebook.
08.05- Jubileumsfest
I år var det 25 år siden Olsvik TenSing ble stiftet, og det måtte selvfølgelig feires.
Jubileumskomiteen jobbet på spreng, og alle gamle ledere, nåtidens ledere, og medlemmer ble
invitert til en fin kveld. Det startet med korøvelse, der vi lærte og sang sangene Lean on me,
og Joyful. Carola dirigerte. Vi fortsatte med mimring, mat, historier, sketsjer og treklang. Den
fine kvelden, ble avsluttet i kirkerommet med kveldsavslutning ledet av vår kjære Yngve.
29.-31.05 - Gruppeøvingshelg
Den siste helgen i mai hadde vi gruppeøvingshelg i kirkekjelleren for å forberede årets
sommerkonsert på Vannkanten Kultursal. Gruppene øvde for seg selv etter behov.
05-07.06- Øvingshelg
Siste forberedelser til årets sommerkonsert ble gjort ferdig.
11-14.06 – Sommerkonsert 2015
Et av årets høydepunkter var Sommerkonserten i Kultursalen på Vannkanten. Navnet på
konserten var “ Borte bra, men kommer vi hjem?” Med drama, dans, sang, teknikk,
visdomsord og masse humor laget vi en konsert vi var godt fornøyd med, og som vi mottok
mange gode tilbakemeldinger på.
16.06 – Grillavslutning
Den siste øvelsen i TenSing året, avsluttet vi med grilling utenfor kirkekjelleren, og
filmvisning av årets konsert.
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24.07-05.08- Jubileumstur
Selvsagt måtte jubileet feires med en litt ekstra fin sommertur. I den forbindelse reiste 32
spente ungdommer ut på tur i verden. Vi dro til Wien, Budapest, og Bratislava. Vi opplevde
nye, spennende ting hver dag, blant annet Rafting, Segway, Tivoli, og båttur til Devin castle.
Koret kom nærmere hverandre, og vi fikk lære å kjenne hverandre bedre, noe som alltid er
koselig. Kjekk, og minnerik tur!
28-30. 08 Tunseter:
Lederne dro nok en gang på ledertreningstur til RAN-seilforenings hytte på Sotra. Denne
helgen var det spesielt fysisk og psykiske utfordringer som ventet oss. Blant annet
rappellering.
TenSing året ble planlagt, samt ideer til intimkonserten.
Lederne ble utfordret i nye roller og situasjoner.
Nye ledere: Andrea, Jonas, Sol og Anne.
06.09- presentasjonsgudstjeneste
Et nytt konfirmant-år med nye konfirmanter var i gang etter endt sommerferie.
Presentasjonsgudstjenesten var den første opptreden for de nye TenSing-konfirmantene. Her
fikk konfirmantene sin egen bibel, og vi sang sangen Build us back av Newsboys.
13.09- Samlingsgudtjeneste
Menigheten holdt samlingsgudstjeneste for at alle enhetene skulle vise seg frem for
hverandre, vi sang sangen Build us back.
02.-04.10 Dyrkolbotn
Den første helgen i høstferien dro Olsvik TenSing på leir til Dyrkolbotn Fjellstove. For
konfirmantene var dette deres obligatoriske konfirmasjonstur. Faste programposter som
«Mysteriet», «Snik», TV-kveld, party på lørdagskvelden, hemmelig venn, gudstjeneste og
bibeltime var også med i år. Lørdagen var det seminarer som medlemmene hadde meldt seg
på i forkant av turen, bla. Dans, film, tur, og baking. Turen ble vellykket, med et tett program
og mye gøy. Nye og gamle medlemmer ble enda bedre kjent med hverandre.
17.-18.10 Ung Messe
Temaet for årets Ung Messe var nestekjærlighet.
Sang, dans og drama var inspirert fra dette. Sangen vi sang var Do something av Matthew
West. Minikoret sang Velsignelsen og Kyrie.
Danserne danset en veldig fin dans, og drama imponerte med dramastykket!
03. 11 Bingo, og amerikansk kakeauksjon
I tradisjonens tro, var det i høst også duket for Bingo og Amerikansk kakeauksjon.
Medlemmene var flinke til å bake flotte kaker, og ha med seg mange venner og familie.
Arrangementet ble publisert på Facebook.
Denne gangen var det en ekstra fin førstepremie i loddtrekningen.
06.-08.11 Øvingshelg intimkonsert
vi hadde øvingshelg i kirkekjelleren for å forberede oss til årets Intimkonsert. Helgen bestod
av gruppeøving, øvelse i koret og gjennomgang av konserten.
11.11- Kirken 25 år
Vi ble invitert til å delta på kirken sitt 25års jubileum. Vi sang Skal vi være venner med SFOkoret SHINE. Etter dette fikk vi servert kaker og hørte historier om tiden da kirken ble
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bygget. Det ble også vist en film fra åpningen av kirken. På kveldsavslutningen sang noen av
lederne Velsignelsen.
12-15.11 Intimkonsert
Temaet for årets Intimkonsert var het, og fant sted i kirkekjelleren i Olsvik Kirke.
Torsdagen ble det rigget til med lyd, lys og scene.
Sketsjene, dansene og sangene var bygget på temaet het.
Også i år hadde vi et innslag med StopPoverty for å fremme KFUK-KFUM sitt mål om null
fattigdom i 2030.
Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på konserten.
Arrangementet ble publisert på Facebook. Medlemmene hang opp plakater på skoler og
butikker i nærmiljøet.
Inntektene fra årets intimkonsert gikk til TenSing kassen.
29.11- Sanitet
1. søndag i advent dro vi til Godvik Barnehage for å synge og underholde for
sanitetsforeningen. Vi sang sangene: Mary did you know, I en nattsvart vinter, Winter
Wonderland, Vi tenner våre lykter og Tenn et lite lys som alltid blir en hit. Noen av guttene
opptrådte med do-sketsjen, og vi viste maskedansen. Begge innslagene var fra konserten vår.
29.11- Brønndalen
Etter saniteten kledde vi oss ut som fjøsnisser og møtte de andre medlemmene våre i
Brønndalen til juletretenning. Vi bestemte oss for å synge A capella i år. Vi brukte sangene
fra saniteten. Fredrik kledde seg ut som julenisse, og tilslutt gikk vi rundt juletreet der vi sang
noen få julesanger før vi pakket sammen og dro hjem.
07.12 Konsert med Haugatunkoret.
Haugatunkoret inviterte oss til å bidra på deres julekonsert i Loddefjord kirke. Vi sang 5
nydelige julesanger og fikk veldig gode tilbakemeldinger.
13.12- Lysmesse
Temaet for årets lysmesse var Josef.
Koret sang Joseph's lullaby og minikoret sang Light a candle. Dramaen fremførte en liten del
av juleevangeliet fra Josef sitt ståsted. Danserne danset en nydelig dans med lys som rekvisitt.
Olsvik TenSing planla og gjennomførte gudstjenesten i samarbeid med presten som de alltid
gjør.
15.12- Odd Fellow
I 2014 fikk vi vårt første oppdrag fra Odd Fellow. De var så fornøyde at vi fikk nytt oppdrag i
år. Opptreden vår besto av sangene I en nattsvart vinter, Vi tenner våre lykter og Candlelight
carol.
24.12- Julaften
Tradisjonen tro sang Olsvik TenSing på julegudstjenesten kl. 16:00 i Olsvik kirke. Sangene vi
sang var Candlelight Carol og I en nattsvart vinter. Dette ble en veldig fin avslutning på et fint
år. Da kunne medlemmene ta seg en velfortjent juleferie, og lade opp batteriene til et nytt og
koselig år.

Gjennom året har vi også gjennomført dugnader både til 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.
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Internett: olsvik-kirke.no
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