Referat fra årsmøte i Olsvik menighet
18. 3. 2012 i Olsvik kirke, menighetssalen
Til stede var totalt 30 personer.
Årsmøtet ble ledet av Brith S B Bjordal. Sekretær var menighetskonsulenten.
Menighetsrådets årsmelding ble lest av Brith S B Bjordal.
Kommentarer til årsmeldingen og arbeidet i menigheten:



















Kirkemusikalsk utvalg rettelse: Ikke Magnhild, men Målfrid Heie
Side 4, frivillige medarbeidere. Ligger formiddagssamling under frivillighetskoordinator. Svar:
Nei.
Ta ikke fra oss salmeboken, mange trenger denne selv om det er godt med tekst på veggen.
Takk til Bjørg Karin Husa for stadig flotte dekorasjoner på alteret!
Skal Olsvik ha noe eget i fasten?
Hvordan går det med ofring pr SMS? Forsøket ble startet like før jul. Det ble redegjort for
status så langt.
Ønske om en egen overskrift over ulike grupper. Få med bønnegruppen, bibelgruppe på
Solåsen osv. Få med kontaktpersonene.
Menighetsbladets distribusjon. Det ble klaget på denne og forklaring ble gitt. Det henger
blant annet sammen med postens endringer av ruter. Menighetsbladet er en viktig kanal for
informasjon. Det er behov for flere frivillige til å gå med menighetsblad.
Trosopplæringen? Hva er realisert av det som er nevnt i årsmeldingen? Menigheten har et
eget trosopplæringsteam. Kateket Hans Petter Dahl orienterte som svar på dette. Målet er å
få i gang en systematisk opplæring for alle fra 0 til 18 år. Vi ønsker å sette i gang ett nytt
breddetiltak pr. halvår. Det neste er ”pilegrimsvandring” 18. mai 2012. Dåpsskole for
seksåringer er under planlegging. Kontinuerlig arbeid etterlyses. Samarbeidet med
barnehagen ble understreket som viktig og godt. Vi leter også etter søndagsskolelærere.
Går det an å få i gang et voksenkor med utgangspunkt for eksempel i voksne tensingere.
Musikalsk utvalg arbeider med saken. Menighetsrådet bør fortsette å betale kontingent til
kirkesangforbundet selv om koret nå hviler.
Olsvik tensings årsmelding ble kommentert som imponerende. Guttorm Midlang er nå
styreleder og kommenterte arbeidet i Olsvik tensing. Koret ser pårekrutteringen med en viss
bekymring. Det positive er at mange ”gamle” fortsetter. Det arbeides for at disse skal trives
godt. Kan Tensing starte et barnekor ble det spurt?
”Barnas” er et arbeid som er godt i gang. Det arbeides med å gjøre dette onsdagstilbudet
kjent blant flere.
Hus- og eiendomsutvalget: Organisering av driften av menighetsavdelingen er en utfordring.
Liturgi. Det er ikke bestemt noe ennå, men det arbeides nå aktivt med dette.
(Gudstjenesteutvalget) Soknepresten orienterte. Fire øvingskvelder er planlagt. Dette skal på






plass i løpet av 2012 og vedtas av menighetsrådet etter råd fra menighetsmøtet og gjelde fra
første søndag i advent. Hva med ny/gammel utgave av Herrens bønn.
OBS: Formiddagstreffene gleder seg til fortsettelsen oppslutningen øker. Dette er et flott
arbeid drevet av frivillige, først og fremst Brith B Barsnes.
Kunstprosjektet, Nupen: Det er planlagt et åpent orienteringsmøte med kunstneren Kjell
Nupen 14. mai. Professor Gunnar Danbolt vil også delta. Alle grupper i menigheten er
velkomne.
Staben fikk ros for en god tone seg i mellom. Det er også en god tone i menighetsrådet.

De ansatte i menigheten fikk anledning til å presentere sitt arbeid. Undervisningsprest, Arve Hansen
Haugland, kateket, Hans Petter Dahl, kirketjener/frivillighetskoordinator Bjørg Karin Husa, sokneprest
Gunnar Kolaas, diakon Marit Bjørsvik, barnehagestyrer Nina Angeltveit og menighetskonsulent
Bjarne B. L. Andersen fikk anledning til å si litt hver.
Menighetskonsulenten orienterte om regnskapet for 2011 og budsjett for 2012. Det ble stilt noen
mindre spørsmål som ble besvart. Regnskapet var ikke ferdigstilt, men det ble oppgitt at tallene
stemte og at endelig regnskap skulle foreligge i løpet av en ukes tid.

Olsvik 18.3.2012

Bjarne B L Andersen
referent

